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ABSTRAK 

Kulsum, Umi. 2019.“Literasi Al-Qur‟an pada Orang Dewasa(Studi Kasus 

Peningkatan Kemampuan Baca Al-Qur‟an di YPIS Sabilil HaqDesa 

Botok, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan)”Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Dr. Kadi, M.Pd.I. 

Kata Kunci: Literasi Al-Qur’an, Orang Dewasa, Kemampuan Baca Al-

Qur’an 

Menuntut ilmu tidak memandang usia seseorang. Dalam belajar suatu ilmu 

khususnya al-Qur‟an merupakan hal yang sangat penting bagi umat muslim. 

Untuk memudahkan membaca al-Qur‟an diperlukan suatu metode yang tepat, jika 

tidak justru akan muncul kendal-kendala yang akan menghambat tercapainya 

harapan yang di inginkan. Di masyarakat sudah banyak sekali metode al-Qur‟an 

guna memperbaiki bacaan, salah satu diantaranya adalah Metode Ummi. Metode 

Ummi mempunyai motto yang sangat baik. Motto tersebut adalah mudah, 

menyenangkan dan menyentuh hati. Harapannya dari Ummi adalah siapapun yang 

belajar akan merasa mudah dan menyenangkan. Di Ummi sendiri buku ajar yang 

di pakai dalam proses pembelajaran ada dua macam yaitu jilid untuk anak-anak 

dan jiliduntuk orang dewasa. Namun, ada sebuah lembaga yang dalam 

implementasi tahsin ummi pada orang dewasa justru menggunakan jilid anak-

anak. Padahal dalam realitanya tahsin dewasa tetap menggunakan jilid dewasa. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui apa yang melatarbelakangi 

penggunaan jilid Metode Ummi anak-anak untuk tahsin al-Qur‟an Metode Ummi 

pada orang dewasa?, (2) Mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat 

tahsin al-Qur‟an Metode Ummi pada orang dewasa untuk meningkatkan 

kemampuan baca al-Qur‟an? 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Observasi, wawancara, dan 

dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Adapun analisis datanya adalah 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Adapun hasilnya adalah: (1) Untuk meningkatkan kemampuan orang 

dewasa dalam membaca al-Qur‟an dan untuk mencetak guru al-Qur‟an (2) faktor 

pendukung yaitu: niat, semangat dan antusias dari peserta, pengajar tahsin seorang 

trainer, keikhlasan dari pengajar, sarana dan prasarana yang memadai dan 

penggunaan jilid yang tepat, dan faktor penghambat yaitu  jadwal tahsin yang 

tidak rutin dan kehadiran peserta tahsin yang tidak stabil. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Al-Qur‟an merupakan firman Allah yang berfungsi sebagai mukjizat 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., tertulis dalam mushaf-

mushaf, dan diriwayatkan secara mutawatir. Membaca al-Qur‟an merupakan 

suatuibadah yang membutuhkan tingkat kecintaan, kesabaran dan 

keistiqomahan dalam melaksanakan. Al-Qur‟an juga sebagai kalam Allah, 

yaitu firman Allah yang diturunkan kepada manusia untuk selalu dibaca dan 

mengamalkansegala perintah yangtelah dijelaskan dalam al-Qur‟an, dan 

kalam Allah itu tidak terbatas luas jangkauannya.
1
 

Belajar suatu ilmu diwajibkan bagi setiap manusia, khususnya bagi 

umat muslim untuk belajar membaca al-Qur‟an, karena al-Qur‟an merupakan 

pedoman hidup dan petunjuk bagi umat Islam atas segala kehidupan yang 

akan dihadapi dan dijalankan. Apabila kita tidak menjalankan segala perintah 

yang telah dijelaskan dalam al-Qur‟an, terutama jika kita tidak mau 

mendekati al-Qur‟an dengan cara selalu membaca kalam Allah SWT., maka 

jangan berharap dalam menjalankan kehidupan akan merasa tenang dan 

terhindar dari segala permasalahan. 

Kalam Allah sudah tidak ada lagi keraguan di dalam ayat-ayatal-

Qur‟an. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam Qur‟an Surat Al-

Baqarah ayat 2: 

                                                           
1
 Mohammad Nor Ichwan, Belajar Al-Qur’an(Semarang: Rasail, 2005), 36. 
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 ٕي ِللُۡمَتِقيَه  ٗ  َذِٰلَك ٱلِۡكَتُٰب َلا َزيَۡبۛ ِفيِهۛ ُهد

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

petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”. (Q.S. Al-Baqarah: 2)
2
 

 

Namun realita berbicara lain, bahwa diantara umat Islam masih 

banyak juga yang belum mampu membaca al-Qur‟an, dan ada yang sudah 

bisa membaca al-Qur‟an tetapi belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

yang telah ditetapkan seperti dalam ilmu tajwid. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor, diantaranya: metode yang kurang memadai atau cocok, guru 

yang kurang standar, serta kurang cintanya manusia terhadap al-Qur‟an. Oleh 

karena itu jika ingin membaca al-Qur‟an dengan tartil, maka harus mau 

belajar dengan sungguh-sungguh dengan kaidah yang berlaku agar bacaan 

kita dapat terarah dengan baik.  

Membaca al-Qur‟an bagi setiap muslim merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari dunia kehidupan yaitu tiada hari tanpa membaca al-Quran. 

Supaya bacaan al-Qur‟an kita sesuai dengan ketentuan tajwid dan tartil, 

tentunya kita perlu sebuah metode sebagai perantara membaca kalam Allah 

SWT. Sebuah metode digunakan agar memudahkan pelaksanaan suatu 

kegiatan guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Ada banyak metode 

yang sudah tidak asing lagi bagi kita untuk memudahkan membaca dan 

memahami al-Qur‟an diantaranya yaitu Metode Ummi, Metode Wafa‟, 

Metode Qiroati, dan Metode Usmani.  

Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial (YPIS) Sabilil Haq adalah 

sebuah yayasan yang menggunakan Metode Ummi untuk implementasi 

                                                           
2
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya (Semarang: CV. Toha 

Putra Semarang), 3. 
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memperbaiki dan meningkatkan kemampuan membaca al-Qur‟an. 

Implementasi tahsin al-Qur‟an di YPIS Sabilil Haq terbagi menjadi 3 

kelompok yaitu TPQ, madin, dan dewasa (masyarakat). Untuk TPQ dan 

madin dikhususkan bagi anak-anak, sedangkan kelompok dewasa 

dikhususkan bagi masyarakat setempat, baik wali santri maupun tidak, guru 

al-Qur‟an atau calon guru al-Qur‟an, yang terpenting bukan kalangan anak-

anak. Alasan mengapa kepala YPIS Sabilil Haq menggunakan Metode Ummi 

sama seperti kekuatan Metode Ummi sendiri yaitu Metode Ummi merupakan 

suatu metode yang bermutu, menciptakan guru yang bermutu, dan sistem 

yang berbasis mutu.
3
 

Sebelum menggunakan Metode Ummi guna memperbaiki baca 

Qur‟an YPIS Sabilil Haq menggunakan Metode Iqra‟. Namun setelah 

mengenal Metode Ummi yayasan tersebut pindah ke Metode Ummi karena 

adanya beberapa faktor. Faktor tersebut diantaranya adalah sistemnya yang 

kurang bermutu. Dikatakan kurang bermutu karena buku atau jilid yang 

mudah tersebarluaskan dalam pembelian. Sehingga siapapun bisa membeli di 

toko manapun, walaupun bacaan Qur‟an orang tersebut belum berstandar atau 

belum tartil. Selain itu adapula kurang terjaganya kualitas guru Qur‟an. 

Maksudnya adalah bagi guru Qur‟an yang sudah lulus atau berstandar yaitu 

kurang adanya penjagaan kualitas mereka dari pihak pusat. Sehingga tidak 

akan tahu yang sudah berstandar itu masih terjaga kualitasnya atau sudah 

mulai luntur karena tidak adanya pengontrolan atau penyegaran materi.
4
 

                                                           
3
Wawancara dengan Ketua Yayasan sekaligus ustādzyang mengajar tahsin Al-Qur‟an di 

YPIS Sabilil Haq pada tanggal 3 November 2018 pukul 19.30 WIB di YPIS Sabilil Haq. 
4
Ibid. 
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Dinamakan Metode Ummi karena ummi mempunyai arti “ibuku” 

(berasal dari bahasa Arab dari kata “Ummun” dengan tambahan ya’ 

mutakallim), untuk menghormati dan mengingat jasa ibukarena tiada orang 

yang paling berjasa kecuali orang tua kita terutama ibu, danibulah orang yang 

paling sukses mengajarkan bahasa di dunia ini.Semua anak pada usia 5 tahun 

bisa berbicara bahasa ibunya, oleh karena itu pendekatan yang digunakan 

dalam pembelajaran al-Qur‟an Metode Ummi adalah pendekatan bahasa ibu. 

Pendekatan bahasa ibu pada hakikatnya ada 3 unsur yaitu metode langsung, 

diulang-ulang, dan kasih sayang yang tulus. Dengan latar belakang 

dinamakan ummi tersebut, maka motto Metode Ummi yaitu “Mudah, 

Menyenangkan, dan Menyentuh hati”.
5
 

Belajar membaca dan memperbaiki bacaan al-Qur‟an ternyata tidak 

hanya kalangan anak-anak saja yang berminat dan antusias, tetapi 

masyarakatpun (kalangan dewasa) juga mempunyai minat dan semangat 

tinggi. Walaupun ada sebagaian umur masyarakat yang sudah dibilang tidak 

muda lagi, tetapi mereka tetap semangat dalam belajar memperbaiki bacaan 

al-Qur‟an khususnya dengan menggunakan Metode Ummi. Seperti yang 

terjadi di YPIS Sabilil Haq yaitu bahwa mereka terlihat senang, tidak 

canggung, tidak takut kalau salah membaca, dan pastinya sangat semangat 

belajar dan semangat merekapun para masyarakat tak kalah juga dengan 

semangatnya anak-anak. 

Kesadaran dan kebutuhan masyarakat (kalangan dewasa) terhadap 

tahsin al-Qur‟an semakin hari semakin terasa besar, hal tersebut yang patut 

                                                           
5
Ummi Foundation, ModulSertifikasiMetodeUmmi(Surabaya: UmmiFoundation,2014), 4. 
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kita syukuri. Namun, kesadaran dan kebutuhan yang begitu besar sering tidak 

diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang cukup 

mumpuni di bidang pengajaran al-Qur‟an khususnya di aspek bacaan tartil al-

Qur‟an. Dibuktikan dari banyaknya guru atau calon guru yang sedang 

bergabung dengan Ummi Foundation untuk pengajaran al-Qur‟an, ketika 

dilakukan tashih (tes bacaan tartil al-Qur‟an) oleh Ummi masih banyak yang 

kurang standar untuk bacaan tartil al-Qurannya.
6
 

Program Tahsin al-Qur‟an Metode Ummi ini dilaksanakan dalam 

rangka standarisasi bacaan al-Qur‟an bagi guru dan calon guru al-Qur‟an 

yang masih belum memenuhi standar tartil baca al-Qur‟annya. Program ini 

juga merupakan pra-syarat bagi guru atau calon guru yang akan mengikuti 

program sertifikasi guru al-Qur‟an Metode Ummi.
7
 Dengan tercapainya 

sertifikasi bagi calon guru al-Qur‟an, maka memudahkan para guru al-Qur‟an 

yang ingin mengamalkan ilmunya yaitu minimal mengajarkan ke anak-anak. 

Dalam proses tahsin Metode Ummi dewasa beda dengan tahsin anak-

anak, yaitu mulai dari buku ajar yang digunakan, kendala yang dihadapi serta 

proses menuju tashih dan kriteria kelulusan. Mengenai buku ajar yang 

digunakan anak-anak dalam belajar Metode Ummi menggunakan jilid 1 

sampai jilid 6 (jumlahnya ada 6 jilid), sedangkan untuk tahsin dewasa 

menggunakan buku remaja&dewasa yang terdiri dari 3 jilid yang dijadikan 1 

buku (jumlahnya ada 1 buku).
8
 Namun yang terjadi di YPIS Sabilil Haq 

adalah sebaliknya, bahwa buku ajar yang digunakan untuk tahsin dewasa 

                                                           
6
Ummi Foundation, Modul Training Of Trainer Ummi Foundation (Tashih, Tahsin, 

Supervisi, Munaqasyah)(Surabaya: Ummi Foundation, 2018), 8. 
7
Ibid. 

8
Ummi Foundation, ModulSertifikasi, 4. 
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adalah menggunakan buku ajar yang digunakan anak-anak yaitu jilid 1 

sampai jilid 6.Dari beberapa pengalaman yang terjadi dilapangan, maka 

peneliti akan mengangkat kasus yang terjadi di YPIS Sabilil Haq bahwa 

tahsin al-Qur‟an Metode Ummi kalangan dewasa buku ajar yang digunakan 

yaitu dengan menggunakan jilid anak-anak  (jilid 1 sampai 6) bukan 

menggunakan buku remaja&dewasa yang seharusnya digunakan. 

Salah satu faktor utama mengapa kepala YPIS Sabilil Haq sekaligus 

koordinator al-Qur‟an yaitu ustādz Choirudin merubah penggunaan jilid anak-

anak untuk tahsin dewasa adalah karena disesuaikannya sistem Metode Ummi 

dengan permasalahan yang ada ketika proses tahsin berlangsung dan supaya 

masyarakat tidak sekedar bisa membaca al-Qur‟an dengan standar tetapi 

mampu mengajarkan pula ke anak-anak khususnya (mencetak atau 

mengkader guru al-Qur‟an). Dengan adanya kendala dan faktor pendukung 

yang ada dilapangan membuat guru al-Qur‟an harus mengganti buku ajar 

yang seharusnya dipakai masyarakat pada umumnya dengan penggunaan jilid 

anak-anak. Walaupun adanya pergantian buku ajar tersebut, tetapi tetap tidak 

akan menghilangkan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh Ummi 

Foundation seperti tahapan-tahapan pembelajaran. 

Dari uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian mengenai 

tahsin al-Qur‟an Metode Ummi di YPIS Sabilil Haq. Maka dari itu peneliti 

mengangkat judul “Literasi Al-Qur’an pada Orang Dewasa (Studi Kasus 

Peningkatan Kemampuan Baca Al-Qur’an di YPIS Sabilil Haq Desa 

Botok, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan)”. 
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B. Fokus Penelitian 

Dengan adanya latar belakang masalah diatas, maka dengan ini 

peneliti memfokuskan sebagai berikut: 

1. Penggunaan jilid Metode Ummi anak-anak untuk tahsin al-Qur‟an Metode 

Ummi pada orang dewasa. 

2. Faktor pendukung dan penghambat tahsin al-Qur‟an Metode Ummi pada 

orang dewasa untuk meningkatkan kemampuan baca al-Qur‟an. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang masalah dan fokus penelitian di atas, agar 

penelitian ini dapat terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka 

penulis dapat membatasi dan merumuskan permasalahan yang akan diangkat 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Apa Latar Belakang Penggunaan Jilid Metode Ummi Anak-Anak untuk 

TahsinAl-Qur‟an Metode Ummi pada Orang Dewasa? 

2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Tahsin Al-Qur‟an Metode 

Ummi pada Orang Dewasa untuk Meningkatkan Kemampuan Baca Al-

Qur‟an? 

 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

Terkait dengan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan menjelaskan tentang: 
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1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi penggunaan Jilid Metode 

Ummianak-anak untuk tahsin al-Qur‟an pada orang dewasa di YPIS 

Sabilil Haq. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat aja saja tahsinal-

Qur‟an Metode Ummi pada orang dewasa untuk meningkatkan 

kemampuan baca al-Qur‟an di YPIS Sabilil Haq. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalammelakukanpenelitianinidiharapkandapatmemberikanmanfaatbai

kteoritismaupunmanfaatpraktis. Adapunmanfaatpenelitianiniadalah: 

1. Manfaat Teoritik 

a. Menambah wawasan keilmuan dan memberikan kontribusi keilmuan 

dalam menggunakan buku ajar tahsin atau pembelajaran al-Qur‟an. 

b. Memberikan sumbangan teori bagi guru al-Qur‟an baik lembaga formal 

maupun non formal dan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam 

menggunakan buku ajar pembelajaran al-Qur‟an. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat menambah wawasan dalam menggunakan 

buku ajar tahsin atau pembelajaran al-Qur‟an dan menjadi bekal peneliti 

ketika terjun langsung dalam dunia pendidikan khususnya yang 

berkaitan dengan kegiatan pembelajaran al-Qur‟an. 

 

b. Bagi Guru 
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Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bagi guru pendidikan 

khususnya guru al-Qur‟an dapat dijadikan wawasan keilmuan dan 

referensi bahwa buku ajar itu bisa dipakai atau tidak atau bahkan 

diganti sesuai dengan kendala-kendala yang dihadapi. 

c. Bagi Lembaga 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada lembaga 

pendidikan Islam baik formal maupun non-formal untuk menggunakan 

buku ajar tahsin atau pembelajaran khususnya metode al-Qur‟an dalam 

meningkatkan kemampuan bagi peserta yang belajar. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalampenelitian ini, untuk mempermudah pembaca memahami, 

berikut ini penulis paparkan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan. Yang merupakan ilustrasi skripsi secara keseluruhan. 

Bab ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II : Telaah penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada bab ini berfungsi 

untuk menjelaskan telaah kajian terdahulu dan kerangka awal teori 

yang digunakan sebagai landasan melakukan penelitian.  

BAB III : Metode penelitian. Pada bab ini berisi tentang metode penelitian 

yang digunakan, diantaranya: pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, 
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prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan dan tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV : Paparan data dan temuan penelitian. Pada sub bab pertama 

menjelaskan deskripsi data umum yang meliputi: sejarah berdirinya 

YPIS Sabilil Haq, visi dan misi, letak geografis, struktur pengurus, 

sarana dan prasana serta kegiatan-kegiatan yang di programkan. 

Kemudian sub bab yang kedua deskripsi data khusus yang terdiri 

dari alasan mengapa YPIS menggunakan jilid Metode Ummi anak-

anak untuk tahsin al-Qur‟an orang dewasa serta faktor pendukung 

dan penghambat pelaksanaan tahsin Metode Ummi pada orang 

dewasa di YPIS Sabilil Haq. 

BAB V : Pembahasan. Bab yang menjelaskan tentang analisis data yang 

diperoleh dalam penelitian yang meliputi analisis tentang 

implementasi tahsin al-Qur‟an Metode Ummi pada orang dewasa 

untuk meningkatkan kemampuan membaca al-Qur‟an di YPIS 

Sabilil Haq Desa Botok, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. 

BAB VI : Penutup. Ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian 

pembahasan dari bab I sampai bab VI. Bab ini dimaksud untuk 

memudahkan pembaca memahami intisari penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran. 

 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 
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DAN ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan pengetahuan peneliti, memang sudah ada kajian yang 

membahas tentang proses pembelajaran al-Qur‟an dengan menggunakan 

Metode Ummi. Walaupun sudah banyak, namun ada beberapa hal yang 

berbeda dan mungkin belum ada yang meneliti sehingga peneliti beranggapan 

bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan. 

1. Lusi Kurnia Wijayanti “Penerapan Metode Ummi dalam pembelajaran Al-

Qur‟an pada orang dewasa untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-

Qur‟an di lembaga Majlis Qur‟an (MQ) Madiun”: Skripsi UIN Malang 

tahun 2006. Bahwa penelitian tersebut peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: (a) perencanaan pembelajaran Metode Ummi untuk orang 

dewasa, (b) proses pembelajaran Metode Ummi untuk orang dewasa, dan 

(c) hasil dari pembelajaran Metode Ummi untuk orang dewasa. Mengenai 

pendekatan dan jenis yang dilakukan dalam penelitian adalah pendekatan 

deskriptif dan jenis kualitatif. Selain itu, perbedaan yang sangat terlihat 

adalah penelitian ini lebih menekankan pada perencanaan pembelajaran 

Metode Ummi pada orang dewasa, dan hasil setelah menggunakan Metode 

Ummi. Kemudian untuk penggunaan buku ajar pembelajaranal-Qur‟an 

disamakan dengan lembaga pada umumnya yaitu dengan menggunakan 
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jilid Ummi Remaja&Dewasa yang terdiri dari 3 jilid yang dijadikan 1 

buku bukan mengunakan jilid anak-anak yang terdiri dari 6 jilid.
9
 

2. Iffah Hilyatul „Alamah “Upaya meningkatkan minat baca tulis Al-Qur‟an 

dengan menggunakan Metode Ummi (Studi Kasus di SMP 3 Bandar 

Pacitan)”: Skripsi IAIN Ponorogo tahun 2016. Bahwa penelitian tersebut 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: (a) Apa yang 

melatarbelakangi penggunaan Metode Ummi bagi siswa kelas VIII C di 

SMP Negeri 3 Bandar Pacitan?, (b) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

al-Qur‟an dengan menggunakan Metode Ummi bagi siswa kelas VIII C di 

SMP Negeri 3 Bandar Pacitan? dan (c) Apa kontribusi Metode Ummi 

dalam meningkatkan baca-tulis al-Qur‟an bagi siswa kelas VIII C di SMP 

Negeri 3 Bandar Pacitan?. Mengenai pendekatan dan jenis penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus-

kualitatif. Selain itu, perbedaan yang sangat terlihat adalah penelitian ini 

lebih menekankan pada upaya dan kontribusinya dalam meningkatkan 

kemampuan baca-tulis al-Qur‟an. Sedangkan untuk penggunaan buku ajar 

yaitu sama menggunakan jilid anak-anak yang terdiri dari 6 jilid. 

Penggunaan jilid anak-anak ini diterapkan karena disesuaikan dengan 

umuratau kalangan yang ingin belajar yaitu siswa kelas VIII.
10

 

3. Nur Qomariyah “Penerapan Metode Ummi untuk meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur‟an pada siswa kelas 1 di SDIT Ar-Rahmah 

                                                           
9
Lusi Kurnia Wijayanti, Penerapan Metode Ummi Dalam Pembelajaran Al-Qur’an Pada 

Orang Dewasa Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an di Lembaga Majlis Qur’an 

(MQ Madiun) (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016), 83. 
10

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

Menggunakan Metode Ummi (Studi Kasus di SMP 3 Bandar Pacitan) (Tesis, IAIN Ponorogo, 

Ponorogo, 2016), 7. 
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Tukum-Lumajang”: Skripsi UIN Malang tahun 2014. Bahwa penelitian 

tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: (a) Bagaimana 

proses perencanaan Metode Ummi dalam meningkatkan kemampuan 

membaca al-Qur‟an pada siswa kelas 1 di SDIT Ar-Rahmah Tukum-

Lumajang?, (b) Bagaimana proses pelaksanaan Metode Ummi dalam 

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur‟an pada siswa kelas 1 di 

SDIT Ar-Rahmah Tukum-Lumajang? dan (c) Bagaimana proses penilaian 

guru yang menggunakan Metode Ummi ini dalam meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur‟an pada siswa kelas 1 di SDIT Ar-Rahmah 

Tukum-Lumajang?. Mengenai pendekatan dan jenis yang dilakukan dalam 

penelitian adalah pendekatan kualitatif dan jenis PTK (Penelitian Tindakan 

Kelas). Selain itu, perbedaan yang sangat terlihat adalah penelitian ini 

lebih menekankan pada proses perencanaan pembelajaran yaitu hanya 

menyiapkan buku ajar saja dan proses evaluasinya yaitu dengan tes baca 

huruf-huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Sedangkan untuk penggunaan 

buku ajar yaitu sama menggunakan jilid Metode Ummi jilid anak-anak (6 

jilid).Penggunaan jilid anak-anak ini diterapkan karena disesuaikan dengan 

umur atau kalanganyang ingin belajar yaitu anak SD.
11
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Nur Qomariyah, Penerapan Metode Ummi Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca 

Al-Qur’an Pada Siswa Kelas 1 di SDIT Ar-Rahmah Tukum-Lumajang(Tesis, UIN Maulana Malik 

Ibrahim, Malang, 2014), 51. 
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B. Kajian Teori 

1. Literasi Al-Qur’an 

Istilah literasi berasal dari bahasa Latin literatus yang berarti “a 

learned person” atau orang yang belajar. Pada abad pertengahan, seorang 

literatus adalah orang yang dapat membaca, menulis, dan bercakap-cakap 

dalam bahasa latin. Pada perkembangan selanjutnya, istilah literasi dalam 

cakupan yang sempit yaitu kemampuan minimal dalam membaca. Namun 

pada perkembangan selanjutnya, kemampuan literasi tidak hanya terbatas 

pada kemampuan membaca, tapi juga menulis.
12

 

Menurut Kern, sebagaimana dikutip oleh Bahrul Hayat dan 

Suhendra Yusuf, Literasi secara sempit didefinisikan sebagai kemampuan 

membaca dan menulis, termasuk di dalamnya pembiasaan membaca dan 

mengapresiasi karya sastra serta melakukan penilaian terhadapnya. 

Sedangkan secara luas, Kern mendefinisikan literasi sebagai kemampuan 

untuk berpikir dan belajar seumur hidup untuk bertahan dalam lingkungan 

sosial dan budaya. McKenna dan Robinson menyat akan bahwa literasi 

merupakan suatu  media bagi individu agar mampu berinteraksi dengan 

lingkungan sosialnya, terutama berkaitan dengan kemampuan menulis.
13

 

Menurutkamus online Merriam-Webster, 

literasiberasaldariistilahlatinliterature 

danbahasainggrisletter.Literasimerupakankualitasataukemampuanmelekh

uruf/aksara yang di 

                                                           
12

Singgih D. Gunarsa, Bunga Rampai Psikologi Perkembangan dari Anak samapai Usia 

Lanjut (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), 44. 
13

Bahrul Hayat&Suhendra Yusuf, Benchmark Internasional Mutu Pendidikan (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2010), 25. 
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dalamnyameliputikemampuanmembacadanmenulis.Namunlebihdariitu, 

maknaliterasijugamencakupmelek visual yang 

artinya“kemampuanuntukmengenalidanmemahami ide-ide yang 

disampaikansecara visual (adegan, video, gambar).”
14

 

EDC mendefinisikanliterasisebagaikemampuanmembaca, 

menulis, merancang, berbicara, danmenyimak yang 

menyebabkansesorangdapatberkomunikasidenganefektifdandapatmemben

tukmaknaterhadapkehidupannya.Menurut Brian Ferguson, sejak lama 

literasisecaramendasardiartikansebagaikemampuanmembacadanmenulis. 

Kebutuhanakankemampuandasarliterasi yang 

meliputimembacadanmenulisdidasarkanpadakenyataanbahwakumpulanpe

ngetahuanmanusiasebagianbesarhadirdalambuku-buku. Agar 

dapatmengakses/mengambilpengetahuandarinya, 

makamutlakdiperlukankemampuanmembacadanmenulis. 

Di sisilain, seseorang yang tidakmemilikikemampuan berliterasi 

(butahuruf) memilikipeluang yang 

sangatterbatasdalamranahsocialmasyarakatdanekonomi.Secaramendasar, 

literasimencakupkemampuanmembaca, menulis, berbicara, 

mendengarkan, berhitung, memahami, 

danmenggambar.Seseorangtidakbisa dikatakan “literat” 

apabilakurang/tidakmemilikikemampuankemampuandasarliterasi di 

atas.
15

 

                                                           
14

Julia Scherba de Valenzuela, http://www.unm.edu/~devalenz/handouts/literacy.html, 

diakses 07/11/2016 
15

Brian Ferguson, Information Literacy, A Primer for Teachers, Librarians, anda Other 

Informed People, (Online), (http://www.bibliotech.us/pdfs/InfoLit.pdf, diakses 23 Desember 2016) 
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2. Tahsin Al Quran 

a. Pengertian Al-Qur’an 

Secara etimologi al-Qur‟an berasal dari kata “qara’a, yaqra’u, 

qirā’atan, atau qur’ānan”, 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 

intisari penting dari semua kitabullah dan ilmu pengetahuan 

lainnya.
16

Al-Qur‟an adalah bentuk isim mashdar yang diartikan 

sebagaiisim maf’ul, yaitu maqru’ yang berarti “yang dibaca”. Namun, 

ada pendapat lain bahwa lafadz al-Qur‟an yang berasal dari kata qara’a 

tersebut memiliki artial-jam’u yaitu “mengumpulkan dan 

menghimpun”.
17

 

Sedangkan pengertian al-Qur‟an dari segi terminologi menurut 

Abdul Wahab Khalaf yaitu bahwa al-Qur‟an merupakan firman Allah 

SWT. yang diturunkan melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad 

Saw. dengan bahasa Arab. Isi dari al-Qur‟an dijamin kebenarannya dan 

sebagai Hujjah kerasulannya, serta undang-undang bagi seluruh 

manusia dan petunjuk dalam beribadah (dipandang ibadah dalam 

membacanya). Selain itu al-Qur‟an terhimpun dalam mushaf yang 

                                                           
16

Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo, STAIN Po PRESS, 

2009), 73. 
17

MohammadNor Ichwan, Belajar Al-Qur’an(Semarang: Rasail, 2005), 23. 
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dimulai dari Surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan Surat An-Nass yang 

diriwayatkan kepada manusia dengan jalan mutawatir.
18

 

Al-Qur‟an adalah wahyu Allah yang diturunkan dari sisi Allah 

kepada Rasul Allah yaitu Muhammad Ibn „Abd Allah. Al-Qur‟an 

adalah kitab penutup para nabi, yang dinukilkan secara mutawatir 

lafadz maupun maknanya, dan merupakan kitab samawi yang paling 

akhir penurunannya.
19

Dalam Qur‟an Surat Al-Hijr ayat 19 dijelaskan 

bahwa ayatinimemberikanjaminantentangkesuciandankemurnianal-

Qur‟an selama-lamanya.

 ٩ٔ  ٖ   َمىُۡشونٖ  َوٱلَۡأزَۡض َمَددَۡوَٰها َوَألَۡقيَۡىا ِفيَها َزَوِٰسَي َوَأوَۢبتَۡىا ِفيَها ِمه ُكِّل َشيۡء

Artinya: “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Quran, 

danSesungguhnya Kami benar-benarmemeliharanya”. (Q.S. 

Al-Hijr: 9)
20

 

 

Al-Qur‟an sebagai salah satu rahmat yang tidak ada taranya bagi 

alam semesta. Didalamal-Qur‟an terkumpul wahyu Allah yang menjadi 

petunjuk dan pedoman bagi siapa yang mempercayai serta 

mengamalkan. Setiap orang yang mempercayai al-Qur‟an, maka akan 

bertambah pula kecintaan ia pada al-Qur‟an. Wujud dari cinta tersebut 

yaitu cinta untuk membaca, mempelajari, memahami isi atau makna 

dari ayat al-Qur‟an tersebut serta mengamalkan apa yang diperintahkan 

Allah melalui kitab Allah tersebut.
21

Sebagaimana yang telah dijelaskan 

dalam Qur‟an Surat Fathir ayat 29 dan 30. 

                                                           
18

Erwin Yudi Prahara, 75. 
19

Muhammad Amin Suma, Ulumul Qur’an (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 23. 
20

DepartemenAgama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya (Semarang: CV. Toha 

Putra Semarang), 209. 
21

Zainal Abidin, Seluk Beluk Al-Qur’an (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 152-153. 
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 ٗ  ا َوَعَلاِوَيتٗ  ِإَن ٱَلِريَه َيتُۡلىَن ِكَتَٰب ٱلَلِه َوَأَقاُمىْا ٱلَّصَلىَٰة َوَأوَفُقىْا ِمَما َزَشقَۡىُٰهمۡ ِسّس

ۦٓۚ ِإَوُهۥ َغُفىز٩ٕ َله َتُبىَز  ٗ  َيسُۡجىَن ِتَجَٰسة   ٞ  ِلُيَىِفَيُهمۡ ُأُجىَزُهمۡ َوَيِصيَدُهم ِمه َفضِۡلِه

 ٖٓ   ٞ َشُكىز

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca 

kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari 

rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan 

terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak 

akan merugi(29),agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala 

mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya.Sesungguhnya 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri (30).” (Q.S. Fathir: 29-

30)
22

 

 

b. Pengertian Tahsin Al-Qur’an 

Tahsin yang berasal dari kata

memperbaiki, membaguskan, menghiasi, mempercantik, dan 

membuat lebih baik dari semula.
23

 Sehingga dapat kita ketahui bahwa 

pengertian tahsin adalah memperbaiki bacaan al-Qur‟an dengan baik 

dan benar sesuai dengan hukum ilmu tajwid dan memperindah 

pengucapan bacaan al-Qur‟an. Hal tersebut sesuai dengan apa yang 

telah ditentukan Allah SWT. dalam firmanNya yaitu Q.S. Al-

Muzammil ayat 4: 

 َٗوَزِتِّل ٱلُۡقسَۡءاَن َتسِۡتيًلا  .…

 

Artinya: “...danbacalah al-Quran itudenganperlahan-lahan”(Q.S. Al-

Muzammil: 4).
24

 

 

Selain dari firman Allah, adapula Ibnu Katsir berkata: 

“Sesungguhnya, yang dituntut secara syar’i adalah memperindah suara 

                                                           
22

Departemen Agama RI, 349. 
23

Ahmad Annuri, Panduan Tahsin Tilawah Al-Qur’an dan Ilmu Tajwid (Jakarta: Pustaka 

Kautsar, 2013), 3. 
24

Departemen Agama RI, 358. 
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yang merupakan pendorong untuk mentadaburi al-Qur’an serta 

memahaminya dan khusyu’, tunduk, patuh, serta taat.”
25

 Jadi, apabila 

ingin membaca al-Qur‟an dan khususnya supaya bacaan kita baik dan 

benar, maka taati atau patuhi segala ketentuan dari ilmu tajwid. 

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

tahsin al-Qur‟an adalah memperbaiki bacaan al-Qur‟an dengan kriteria 

atau hukum bacaan ilmu tajwid yang sudah berlaku. Tanpa 

menggunakan ilmu tajwid, jangan berharap bacaan Qur‟an kita bisa 

baik dan benar. Terkadangorang yang sudah menggunakan ilmu tajwid 

saja ia masih belum tentu benar sepenuhnya. Maka dari itu belajar dan 

terus belajar tanpa menyerah adalah hal yang wajib kita lakukan. 

Faedah ilmu tajwid adalah menjaga lisan dan kesalahan dalam 

mengucapkan atau membac al-Qur‟an. Adapun hukum mempelajarinya 

adalah fardlu kifayah, namun membaca al-Qur‟an sesuai dengan ilmu 

tajwid hukumnya adalah fardlu„ain (kewajiban individu).
26

Oleh karena 

itu setelah kita ketahui hukum membaca al-Qur‟an dengan ilmu tajwid, 

maka jangan menunda lagi untuk memperbaiki bacaan kita. Selain 

karena hukumnya yang fardlu kifayah, pastinya kita selaku pembaca 

akan merasakan ketenangan dan sejuk ketika membaca, serta 

mendapatkan pahala pula karena membaca al-Qur‟an dengan 

tartil.Sedangkan bagi pendengar pastinya akan merasakan keindahan, 

ketenangan pula dan bisa menumbuhkan semangat untuk memperbaiki 

                                                           
25

Salman bin Umar as-Sunaidi, Mudahnya Membaca Al-Qur’an (Jakarta: Darul Haq, 

2008), 37. 
26

Abu Nizhan, Buku Pintar Al-Qur’an (Jakarta: Qultum Media, 2008), 13. 
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bacaan Qur‟annya. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnul al-Jazari, 

beliau berkata: 

Artinya: “Membaca al-Qur’an dengan tajwid wajib. Siapa yang tidak 

membaca al-Qur’an dengan tajwid berdosa, karena Allah 

SWT. menurunkan dengan tajwid. Dan demikianlah al-Qur’an 

dari Allah SWT. sampai kepada kita.”
27

 

 

Kesadaran dan kebutuhan masyarakat (kalangan dewasa) 

terhadap pembelajaran al-Qur‟an semakin hari semakin terasa besar, hal 

tersebut yang patut kita syukuri. Namun, kesadaran dan kebutuhan yang 

begitu besar sering tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya 

manusia (SDM) yang cukup mumpuni di bidang pengajaran al-Qur‟an 

khususnya di aspek bacaan tartil al-Qur‟an. Dibuktikan dari banyaknya 

guru atau calon guru yang sedang bergabung dengan Ummi Foundation 

untuk pengajaranal-Qur‟an ketika dilakukan tashih (tes bacaan tartil al 

Qur‟an) oleh Ummi masih banyak yang kurang standar untuk bacaan 

tartil al-Qur‟annya.
28

 

Al-Qur‟an adalah petunjuk agung yang Allah karuniakan kepada 

hamba-Nya. Dengan petunjuk itu, Allah menghendaki agar hamba-Nya 

memperoleh bimbingan keselamatan, baik di dunia maupun di 

akhirat.Jika kita ingin belajar membacaal-Qur‟an seharusnya tidak 

boleh belajar sendiri, terutama jika kita masih tergolongan orang awam. 
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Yudi Imana, Sudah Baik dan Benarkah Bacaan Qur’anku? (Bandung: Khazanah 

Intelektual, 2009), 13.  
28

Ummi Foundation, ModulSertifikasiMetodeUmmi(Surabaya: UmmiFoundation,2014), 
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Untuk menghindari kesalahan dalam membaca ataupun kekeliruan 

dalam memaknai suatu hukum bacaan ayat al-Qur‟an (ilmu tajwid), 

maka seseorang yang ingin belajar membaca al-Qur‟an harus belajar 

kepada orang yang sudah ahli. Ahli disini maksudnya yaitu orang yang 

sudah mempunyai sertifikat atas kemampuan membaca al-Qur‟an, 

ataupun orang yang sudah dishahihkan oleh gurunya. 

Membaca al-Qur‟an itu harus dengan tartil. Tartil artinya 

membaca al-Qur‟an dengan perlahan-lahan, tidak terburu-buru, dengan 

bacaan yang baik dan benar sesuai dengan makhraj dan syifatul hurūf 

sebagaimana yang dijelaskan dalam Ilmu Tajwid. Makhārij al-hurūf 

artinya membaca tiap-tiap huruf sesuai dengan tempat keluarnya huruf 

tersebut seperti di tenggorokan, di tengah lidah, antara dua bibir, dan 

lain-lain. Bacaan dengan tartil ini akan membawa pengaruh kelezatan, 

kenikmatan, serta ketenangan, baik bagi para pembaca ataupun bagi 

para pendengarnya.
29

 

Supaya kita bisa membaca al-Qur‟an dengan standar maka 

dibutuhkan upaya-upaya untuk perbaikan standarisasi bacaanal-Qur‟an 

melalui program tahsin (perbaikan baca al-Qur‟an) untuk mencetak 

guru atau calon guru yang mempunyai kompetensi pengajaran al-

Qur‟an khususnya di aspek bacaan al-Qur‟an yang cukup 

memadai.
30

Program Tahsin al-Qur‟an Metode Ummi ini dilaksanakan 

dalam rangka standarisasi bacaan al-Qur‟an bagi guru dan calon guru 

al-Qur‟an yang masih belum memenuhi standar tartil baca al-

                                                           
29

Abdul Majid Khon, Praktikum Qira’at Edisi Revisi (Jakarta: Amzah, 2013), 41. 
30

Ummi Foundation, Modul Training Of Trainer Ummi Foundation (Tashih, Tahsin, 

Supervisi, Munaqasyah) (Surabaya: Ummi Foundation, 2018), 18. 
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Qur‟annya. Program ini juga merupakan pra-syarat bagi guru atau calon 

guru yang akan mengikuti program sertifikasi guru al-Qur‟an metode 

Ummi.
31

 

Bacaan al-Qur‟an berbeda dengan bacaan buku, novel atau 

bacaan apapun. Isi dari al-Qur‟anadalah kalam Allah yang ayat-ayatnya 

disusun dengan rapi dan dijelaskan secara terperinci yang berasal dari 

Dzat Yang Maha Agung lagi Maha Berkehendak. Oleh karena itu 

membaca al-Qur‟an tidak terlepas dari sebuah hukum-hukum yang 

membatasi bacaan tersebut agar menjadi suatu bacaan yang baik dan 

benar. 

Pembelajaran membaca al-Qur‟an yang baik membutuhkan 

sebuah sistem yang mampu menjamin mutu setiap orang yang belajar 

membaca al-Qur‟an agar cepat dan mudah membacaal-Qur‟an secara 

tartil. Sebagaimana halnya program pembelajaran yang lainnya bahwa 

dalam pembelajaran al-Qur‟an juga membutuhkan pengembangan, baik 

dari segi konteks maupun support system-nya.
32

 

3. Metode Ummi 

a. Pengertian Metode Ummi 

Metode adalah seperangkat cara yang digunakan oleh pendidik 

dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat menguasai 

kompetensi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik 

dan maksimal.
33

 Dari pengertian tersebut, tentunya setiap pembelajaran 

harus ada metode yang digunakan, supaya tujuan pembelajaran dapat 

                                                           
31

Ibid. 
32

Ummi Foundation, Modul Sertifikasi, 3. 
33

Ramayulius, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), 271-273. 
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tercapai dengan baik. Disamping itu adapula tujuan menggunakan 

metode yaitu agar mengurangi bahkan membasmi kendala-kendala 

yang dihadapi ketika pembelajaran sedang berlangsung.  

Dinamakan metode Ummi karena ummi mempunyai arti 

“ibuku” (berasal dari bahasa Arab dari kata “ummun” dengan tambahan 

ya’ mutakallim), untuk menghormati dan mengingat jasa ibu karena 

tiada orang yang paling berjasa pada kita semua kecuali orang tua, 

khususnya ibu.Ibulah yang telahmengajarkanbanyak, yang paling 

utamamengajarkanbahasa. Sehingga orang yang paling 

suksesmengajarkanbahasa di duniainiadalahibukita. 

Semuaanakpadausia 5 tahunbisaberbicarabahasaibunya, maka 

pendekatan yang digunakandalampembelajaranal-Qur‟an 

metodeUmmiadalahpendekatanbahasaibu.
34

 

Pada hakikatnya pendekatan bahasa ibu itu ada 3 unsur:
35

 

1) Direct Methode (Metode Langsung) 

Direct Methode atau bisa disebut juga sebagai learning by 

doing maksudnyaadalah belajar dengan melakukan secara 

langsung. Cara ini dilakukan tanpa dieja, diurai dan tidak banyak 

penjelasan. Contoh dari metode ini yaitu seorang ibu yang akan 

mengajarkan anaknya cara memanggil “ayah” adalah dengan 

langsung mencontohkan kata “ayah” kepada anaknya, bukan 

mengajarkan anaknya dengan mengeja kata “ayah” terlebih 

dahulu atau menjelaskan secara detail mulai dari bagaimana 

                                                           
34

Ummi Foundation, ModulSertifikasi, 4. 
35

Ibid., 4-5. 
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mengucap huruf a itu, huruf y, dan huruf h. Direct Methode akan 

memudahkan anak paham dan mudah menirukan apa yang 

dicontohkan ibunya dengan mengucap kata “ayah” dan anak tidak 

akan kesusahanan memahami  maksud ibunya jika contoh 

tersebut diajari dengan dieja atau jelaskan cara mengurai kata 

“ayah”. 

2) Repetation (diulang-ulang) 

Bacaanal-Qur‟an akan semakin terlihat kuat, indah dan 

mudah ketika ayat al-Qur‟an dibaca secara diulang-ulang. Begitu 

pula seorang ibu dalam mengajarkan bahasa kepada anaknya. 

Kekuatan, keindahan, dan kemudahan dari belajar adalah dengan 

mengulang-ulang kata atau kalimat dalam situasi dan kondisi 

yang berbeda. Misalnya, kata “ayah” yang diajarkan ibu kepada 

anaknya tersebut akan dicontohkan dengan mengulang-ulang kata 

“ayah” agar anak paham dan bisa bahkan tertanam dalam ingatan 

anak atas apa yang diajarkan oleh ibunya. 

3) Kasih sayang yang tulus 

Kekuatan cinta, kasih sayang yang tulus, dan kesabaran 

seorang ibu dalam mendidik anak adalah kunci keberhasilan dan 

sukses. Demikian juga seorang guru yang mengajarkan al-Qur‟an 

kepada siswanya jika ingin sukses dan berhasil hendaknya 

meneladani metode seorang ibu, agar dapat menyentuh hati siswa 

mereka dan tujuan dari belajar dapat terwujud dengan baik. 

 



 

25 
 

Sedangkan motto Metode Ummi ada 3 yaitu:
36

 

1) Mudah 

Metode Ummi didesain untuk mudah dipelajari bagi yang 

belajar metode Ummi, mudah diajarkan bagi guru dan mudah 

diimplementasikan pada pembelajaran sekolah formal maupun 

non formal. 

2) Menyenangkan 

Metode Ummi dilaksanakan melalui proses pembelajaran 

yang menarik dan menggunakan pendekatan yang 

menggembirakan sehingga menghapus kesan tertekan dan rasa 

takut dalam belajar al-Qur‟an. 

3) Menyentuh Hati 

Peran guru yang mengajarkan Metode Ummi tidak 

sekedar memberikan pembelajaran al-Qur‟an secara material 

teoritik tetapi juga menyampaikan substansi akhlaq-akhlaq al-

Qur‟an yang di implementasikan dalam sikap-sikap pada saat 

proses belajar mengajar berlangsung. 

b. Kekuatan Metode Ummi
37

 

Metode Ummi tidak hanya mengandalkan kekuatan buku yang 

digunakan anak dalam belajar al-Qur‟an tetapi lebih pada 3 kekuatan 

utama, yaitu: 

1) Metode yang bermutu (buku belajar membaca al-Qur‟an metode 

Ummi) 
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Terdiri dari buku Pra TK, Jilid 1-6, buku Ummi 

Remaja&Dewasa, Ghoroibul Qur’an, Tajwid Dasar beserta alat 

peraga dan metodologi pembelajaran. 

2) Guru yang bermutu 

Semua guru yang mengajar al-Qur‟an Metode Ummi 

diwajibkan minimal melalui 3 tahapan yaitu: tashih, tahsin dan 

sertifikasi Guru al-Qur‟an.  

Kualifikasi guru yang diharapkan Metode Ummi adalah 

sebagai berikut: 

a) Tartil baca al-Qur‟an (lulus Tashih Metode Ummi). 

b) Menguasai GhoroibulQur’an dan Tajwid Dasar, yaitu seorang 

guru al-Qur‟an diharapkan mampu membaca Ghoroibul Qur’an 

dengan baik dan menguasai komentarnya serta mampu menghafal 

teori ilmu tajwid dasar dan menguraikan ilmu tajwid dalam ayat 

al-Qur‟an. 

c) Terbiasa baca al-Qur‟an setiap hari. 

d) Menguasai metodologi Ummi, yaitu guru al-Qur‟an Metode 

Ummi harus menguasai metodologi atau cara mengajarkan pokok 

bahasan yang ada disemua jilid Ummi. 

e) Berjiwa da’i dan murobbi, yaitu guru tidak hanya sekedar 

mengajar atau mentransfer ilmu tetapi guru al-Qur‟an hendaknya 

bisa menjadi pendidik bagi siswa untuk generasi Qur‟ani. 

f) Disiplin waktu, yaitu guru al-Qur‟an hendaknya terbiasa dengan 

tepat waktu disetiap aktifitasnya. 
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g) Komitmen pada mutu, yaitu guru al-Qur‟an Metode Ummi 

senantiasa menjaga mutu disetiap pembelajarannya. 

3) Sistem berbasis mutu  

Ada 10 pilar Metode Ummi yaitu goodwill manajemen, 

sertifikasi guru, tahapan yang baik dan benar, target jelas dan 

terukur, mastery learning yang konsisten, waktu memadai, quality 

controlyang intensif, rasio guru dan siswa yang proposional, 

progress report setiap siswa, dan koordinator yang handal. 

c. Tahapan Pembelajaran Metode Ummi
38

 

Tahapan-tahapan pembelajaran al-Qur‟an Metode Ummi 

merupakan langkah-langkah mengajar al-Qur‟an yang harus dilakukan 

oleh seorang guru dalam proses belajar-mengajar, tahapan-tahapan 

mengajar al-Qur‟an ini harus dilaksanakan secara berurut sesuai dengan 

urutannya. Dengan menggunakan tahapan pembelajaran yang dilakukan 

sesuai dengan urutannya, maka diharapkan pembelajaran al-Qur‟an 

tersebut dapat berjalan dengan baik dan terutama materi yang akan 

disampaikan dapat dipahami dengan sempurna dan tepat oleh peserta 

atau siswa yang sedang belajar. 

Tahapan-tahapan pembelajaran al-Qur‟an Metode Ummi 

dijabarkan sebagai berikut: 

1) Pembukaan, adalah kegiatan pengkondisikan para siswa untuk siap 

belajar, dilanjutkan dengan salam pembuka dan membaca do‟a 

pembuka belajar al-Qur‟an bersama-sama. 
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2) Apersepsi, adalah mengulang kembali materi yang telah dijabarkan 

sebelumnya untuk dapat dikaitkan dengan materi yang akan 

dijabarkan pada hari ini. 

3) Penanaman konsep, adalah proses menjelaskan materi/pokok 

bahasan yang yang akan dijabarkan pada hari ini. 

4) Pemahaman konsep, adalahmemahamkan kepada anak terhadap 

konsep yang telah diajarkan dengan cara melatih anak untuk 

membaca contoh-contoh yang tertulis dibawah pokok bahasan. 

5) Keterampilan/latihan, adalah melancarkan bacaan anak dengan cara 

mengulang-ulang contoh atau latihan yang ada pada halaman pokok 

bahasan dan halaman latihan. 

6) Evaluasi, adalah pengamatan sekaligus penilaian melalui buku 

prestasi terhadap kemampuan dan kualitas bacaan anak satu persatu. 

7) Penutup, adalah pengkondisian anak untuk tetap tertib kemudian 

membaca do‟a penutup dan diakhiri dengan salam dari ustādzatau 

ustādzah. 

d. Model Pembelajaran Metode Ummi 

Model Pembelajaran Metode Ummmi dibagi menjadi 4, yaitu: 

1) Privat / Individual 

Model Pembelajaran ini dijalankan dengan cara murid 

dipanggil atau diajar satu persatu sementara anak yang lain diberi 

tugas membaca sendiri atau menulis buku Ummi. Metodologi ini 

digunakan jika: 
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a) Jumlah muridnya banyak (bervariasi) sementara gurunya hanya 

satu. 

b) Jika jilid dan halamannya berbeda (campur) 

c) Biasanya dipakai untuk jilid rendah (jilid 1 dan jilid 2) 

d) Banyak dipakai untuk anak usia TK 

2) Klasikal Individual 

Model Pembelajaran ini dijalankan dengan cara membaca 

bersama-sama halaman yang ditentukan oleh guru, selanjutnya 

setelah dianggap tuntas oleh guru, pembelajaran ini dilanjutkan 

dengan individual. Metodologi ini digunakan jika: 

a) Dalam satu kelompok jilidnya sama, halamannya beda 

b) Biasanya dipakai untuk jilid 2 atau jilid 3 ke atas 

3) Klasikal Baca Simak 

Model Pembelajaran ini dijalankan dengan cara membaca 

bersama-sama halaman yang ditentukan oleh guru, selanjutnya 

setelah dianggap tuntas oleh guru, pembelajaran dilanjutkan dengan 

pola baca simak, yaitu satu anak membaca sementara lainnya 

menyimak halaman yang dibaca oleh temannya. Hal ini dilakukan 

walau halaman baca anak yang satu berbeda dengan halaman baca 

anak yang lain. Metodologi ini digunakan jika: 

a) Dalam satu kelompok jilidnya sama, halaman berbeda 

b) Biasanya banyak dipakai untuk jilid 3 ke atas atau pengajaran 

kelas al-Qur‟an 
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4) Klasikal Baca Simak Murni 

Metode baca simak murni sama dengan metode klasikal baca 

simak, perbedaannya kalau klasikal baca simak murni jilid dan 

halaman anak dalam satu kelompok sama. 

4. Kemampuan Baca Al-Qur’an 

a. Pengertian Kemampuan Baca Al-Qur’an 

Kemampuan sama halnya dengan kesanggupan, kecakapan, 

kekuatan berusaha dengan diri sendiri.
39

 Kemampuan membaca 

merupakan sesuatu yang vital dalam suatu masyarakat, karena 

kemampuan membaca merupakan hal yang penting dan utama dalam 

memahami bacaan. Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang 

melibatkan banyak hal yaitu mulai dari membunyikan tulisan, 

menerjemahkan huruf ke dalam kata-kata lisan dan proses berfikir 

dalam pemahaman makna serta bagaimana membaca kritis. Agar kita 

bisa mengenal kata dengan baik, maka bisa dilakukan dengan aktivitas 

membaca kata-kata dengan menggunakan kamus. 
40

 

Membaca merupakan salah satu kegiatan yang sudah dianjurkan 

sejak zaman terdahulu. Dalam Islam juga sudah lama anjuran untuk 

membaca. Seperti kita ketahui bahwa ayat pertama yang diturunkan 

dalam al-Qur‟an adalah “Iqra”. Kata Iqra’ yang secara gramatikal 

bermakna “bacalah”. Kata Iqra’ terambil dari kata qara’a yang selain 

berarti membaca juga mempunyai makna menelaah dan mendalami 
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dalam hal pengucapan (tartil).
41

 Adapun perintah pertama yang diterima 

Nabi Muhammad saw. adalah membaca al-Qur‟an, seperti yang 

dijelaskan dalam Qur‟an Surat Al-„Alaq. 

 ٔٱقَۡسأۡ ِبٲسِۡم َزِبَك ٱَلِري َخَلَق  

 

Artinya: “Bacalahdengan (menyebut) namaTuhanmu yang 

Menciptakan”. (Q.S. Al-„Alaq/96: 1)
42

 

 

Maksud dari ayat tersebut adalah perintah yang difirmankan 

Allah SWT. kepada kita untuk membaca. Allah tidak akan 

memerintahkan kepada hamba-Nya tentang sesuatu melainkan sesuatu 

itu akan membawa manfaat bagi hamba-Nya. Selaku umat Islam 

pastinya bacaan yang wajib dan penting kita baca adalah al-Qur‟an. Al-

Qur‟an merupakan firman Allah yang berfungsi sebagai mukjizat, yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., yang tertulis dalam mushaf-

mushaf. Firman Allah yang diturunkan kepada manusia tujuannya 

supaya manusia bisa mengamalkan apa yang telah diperintahkan Allah, 

dan kalam Allah itu tidak terbatas luas jangkauannya. 

Al-Qur‟an sangat penting bagi umat Islam, maka umat Islam 

harus mampu mengetahui apa yang telah dijelaskan di dalam al-Qur‟an. 

Namun pada realitanya tidak semua umat Islam paham tentang makna 

dari ayat al-Qur‟an, apalagi bagi manusia yang masih awam. Ada cara 

lain supaya umat Islam bisa mengenal Allah dan lebih dekat dengan 

Allah yaitu dengan  membaca ayat-ayatal-Qur‟an, karena walaupun 

hanya membaca ayat-ayat al-Qur‟an saja Allah tetap akan memberikan 
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pahala dan menjaga kita dari segala kesukaran.Belajar membaca al-

Qur‟an harus dilatih dan dibekali sedini mungkin, baik dalam segi 

pengenalan, pengucapan maupun pe-lafadz-an ayat-ayat al-Qur‟an. 

Walaupun demikian tidak menilai bahwa orang-orang dewasa yang 

tidak bisa membaca al-Qur‟an adalah terlambat. Maka dari itu orang 

dewasa yang ingin belajar memperbaiki bacaan al-Qur‟an mereka harus 

diberi apresiasi dan semangat yang tinggi, karena masih sempat dan 

tergugah hatinya kembali dalam belajar al-Qur‟an. 

Membaca al-Qur‟an dengan tartil mempunyai beberapa kaidah 

dan hukum, baik yang terdokumentasikan secara tertulis (buku) maupun 

melalui mendengar dari guru (sima’i), yaitu yang sampai kepada kita 

dengan periwayatan paling sempurna. Maksud dari kalimat tersebut 

adalah belajar dengan cara meniru bacaan gurunya secara langsung. 

Maknanya yaitu murid memfotokopi bacaan dari gurunya, gurunya 

memfotokopi bacaan dari guru sebelumnya, dan seterusnya ke atas 

hingga jalur tersebut sampai ke Nabi Muhammad Saw. yang mengambil 

langsung dari Malaikat Jibril, kemudian Malaikat Jibril mengambil dari 

Allah SWT.
43

 

Agar mampu membaca al-Qur‟an dengan baik dan benar, maka 

pertama kali yang harus kita pelajari tentunya mengetahui bagaimana 

membaca huruf per huruf hijaiyah. Kemudian perkata, perkalimat, dan 

lama-lama akan terbiasa membaca al-Qur‟an. Jadi, dengan kebiasaan 

tersebut akan melatih kita teliti dalam membaca ayat-ayat al-Qur‟an. 
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Dengan belajar bagaimana cara mengucapkan satu huruf 

hijaiyah, kata, dan sebuah kalimat al-Qur‟an maka cara tersebut seperti 

penjelasan dari teori membaca Buttom-Up. teori membaca Buttom-

Upadalah cara yang dimulai dengan mengenal sebuah huruf dalam 

sebuah kata, mengenal sebuah kata dalam sebuah kalimat, lalu 

mengenal kalimat dari sebuah teks bacaan.Model membaca ini 

dibangun atas asumsi bahwa proses pengalihan tulisan menjadi makna 

bermula dari sesuatu yang tercetak. Proses itu diawali dengan 

pembacaan simbol menuju makna.Dengan demikian, pembaca pertama 

mengidentifikasi ciri huruf-huruf, menghubungan ciri-ciri itu bersama-

sama menjadi huruf, mengombinasikan huruf-huruf itu sebagai pola 

ejaan, menghubungan pola ejaan dengan kata, kemudian ke kalimat, 

paragraf dan proses tataran teks.
44

 

Dalam proses bottom-up, pembaca pertama kali harus mengenali 

tanda linguistik yang jamak (huruf-huruf, morfem, suku kata, kata-kata, 

frase, rambu gramatis, pertanda wacana) dan menggunakan pemrosesan 

data linguistik dan memajankan jenis urutan tanda-tanda tersebut. Pada 

model proses ini, titik mulainya terletak pada teks itu sendiri. Pembaca 

berhadapan dengan kata individual dan struktur dalam teks, dari sini 

secara gradual membentuk interprestasi secara keseluruhan.  

Proses mendapatkan makna suatu tulisan dalam model bottom-

up dipicu oleh informasi yang bersifat grafis yang melekat pada tulisan. 

Menurut Johnson istilah bottom-up  ini digunakan karena pada proses 
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ini pembaca memulai dari dasar, dengan teks itu sendiri. Istilah lain 

yang digunakan oleh ahli psikologi untuk proses yang sama bahkan 

menjadikan gagasan itu lebih jelas adalah “data driven processing”. 

Data, dalam hal ini berupa huruf-huruf dan kata pada lembaran 

halaman.
45

 

Tujuan dari membaca adalah untuk mencari dan mendapatkan 

informasi untuk memahami suatu makna. Apabila dikaitkan dengan 

belajar dalam kemampuan membaca al-Qur‟an yaitu tujuannya sangat 

penting bagi umat Islam, sebab selain mampu membaca al-Qur‟an 

dengan baik dan benar juga agar dapat memahami suatu makna atau isi 

kandungan dari ayat-ayat al-Qur‟an, dan terhindar dari kesalahan 

ataupun hal-hal yang menyimpang. 

b. Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Baca Al-Qur’an 

Membaca merupakan keterampilan berbahasa yang 

berhubungan dengan keterampilan berbahasa yang lain. Membaca 

merupakan suatu proses aktif yang bertujuan dan memerlukan strategi. 

Hubungan anatara tujuan membaca dengan kemampuan membaca 

sangat signifikan. Pembaca yang mempunyai tujuan yang sama dapat 

mencapai tujuan dengan pencapaian berbeda-beda. Tujuan membaca 

mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam membaca karena 

akan berpengaruh pada proses membaca dan pemahaman membaca.
46
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Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pemahaman 

membaca, yaitu: 

1. Faktor kognitif, yaitu fator berkaitan dengan pengetahuan, 

pengalaman dan tingkat kecerdasan (kemampuan berfikir) seseorang. 

2. Faktor afektif, yaitu faktor yang berkaitan dengan kondisi emosional, 

sikap dan situasi. 

3. Faktor teks bacaan, yaitu faktor yang berkaitan dengan tingkat 

kesukaran dan keterbacaan suatu bacaan yang dipengaruhi oleh 

pilihan kata, struktur, isi bacaan, dan penggunaan bahasannya. 

Faktor penguasaan bahasa, faktor yang berkaitan dengan tingkat 

kemampuan berbahasa yang berkaitan dengan penguasaan 

perbendaharaan kata, sktruktur, dan unsur-unsur kewacanaan.
47

 

Al-Qur‟an adalah hiasan bagi suara, dan suara yang bagus akan 

menyentuh serta menembus hati. Usahakan dan biasakan untuk 

memperindah suara dengan membaca al-Qur‟an dan sangat 

disayangkan seseorang yang diberi nikmat suara indah dan merdu tidak 

digunakan untuk membaca al-Qur‟an. Dalam sebuah hadis Rasulullah 

bersabda:   

 

Artinya:“Terangilah rumah-rumahmu dengan shalat sunnat dan 

membacaal-Qur’an.”
48

 

 

Kemerduan suara disunnahkan dalam membaca al-Qur‟an 

tentunya yang tidak berlebihan, sehingga tidak memanjangkan bacaan 
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yang pendek atau memendekkan bacaan yang seharusnya dibaca 

panjang. Kalau terjadi demikian akan menambah satu huruf atau 

menguranginya, sekalipun satu huruf hukumnya haram, menurut 

pendapat para ulama. Berbeda dengan seseorang yang baru belajar yang 

dilakukan tidak sengaja atau seditit kemampuannya maka 

dimaklumi.
49

Selain sebagai kebutuhan, al-Qur‟an merupakan firman 

Allah SWT. yang menunjukkan jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Dalam proses tahsin ummi dewasa beda dengan tahsin anak-

anak yaitu mulai dari buku ajar yang digunakan, kendala yang dihadapi 

serta proses menuju tashih dan kriteria kelulusan. Mengenai buku ajar 

yang digunakan anak-anak dalam belajar metode Ummi menggunakan 

jilid 1 sampai jilid 6 (jumlahnya ada 6 jilid), sedangkan untuk tahsin 

dewasa menggunakan buku remaja&dewasa yang terdiri dari 3 jilid 

yang dijadikan 1 buku (jumlahnya ada 1 buku).
50

 Namun yang terjadi di 

YPIS Sabilil Haq adalah sebaliknya, bahwa buku ajar yang digunakan 

untuk tahsin dewasa adalah menggunakan buku ajar yang digunakan 

anak-anak yaitu jilid 1 sampai jilid 6.Dari beberapa pengalaman yang 

terjadi dilapangan, maka peneliti akan mengangkat kasus yang terjadi di 

YPIS Sabilil Haq bahwa tahsin al-Qur‟an Metode Ummi kalangan 

dewasa buku ajar yang digunakan dengan menggunakan jilid anak-anak 

yaitu jilid 1 sampai 6 bukan menggunakan buku remaja&dewasa yang 

seharusnya digunakan. 
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Adapun alasan mengapa koordinator al-Qur‟an di YPIS Sabilil 

Haq menggunakan jilid anak-anak metode Ummi untuk tahsin al-

Qu‟ran orang dewasa adalah sebagai berikut:
51

 

a) Melihat kemampuan masyarakat 

Kemampuan anak-anak dan remaja sangat beda dengan 

kemampuan orang dewasa. Jika anak-anak dan remaja mudah 

menyerap ilmu dan mampu merubahan kebiasan membaca yang 

awalnya kurang tepat menjadi hampir tepat bahkan tepat, namun 

untuk dewasa kemampuan membaca dan memahami bacaan 

masih di bawah standar bahkan ada yang sangat kurang. 

b) Sesuai dengan tingkatan piramida kemampuan orang membaca al-

Qur‟an menurut Metode Ummi 

Untuk orang yang membaca al-Qur‟an, Metode Ummi 

mempunyai tingkatan piramida yaitu: 

1) Tingkatan pertama adalah paling bawah sendiri yaitu bisa 

membaca al-Qur‟an namun tidak lancar. 

2) Tingkatan kedua yaitu lancar membaca namun tidak 

berstandar. 

3) Tingkatan ketiga yaitu lancar membaca dan standar. 

4) Tingkatan ke empat yaitu guru ahli. 

5) Tingkatan ke lima yaitu ahli. 
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Tujuan yang ingin didapatkan dari Ummi Foundation 

adalah minimal berada di tingkatan piramida ke tiga yaitu 

lancar membaca al-Qur‟an dan berstandar membacanya. 

c) Mampu mengajarkan 

Dengan lengkapnya jilid anak-anak diharapkan orang 

dewasa mempunyai bekal nantinya ketika mengajarkan ke anak-

anak. 

Dalamtahsin al-Qur‟an pastinya ada beberapa faktor pendukung 

dan faktor penghambat. Begitu juga dengan tahsin al-Qur‟an Metode 

Ummi untuk masyarakat di YPIS Sabilil Haq yaitu untuk faktor 

pendukungnya adalah bahwa yang menjadi guru atau ustādzpengajarnya 

adalah trainer Ummi Daerah Magetan. Sedangkan faktor penghambat 

dari implementasi tahsin tersebut yaitu ketika trainer ada tugas dari 

Ummi Foundation (Pentashih, munaqosyah, memandu khotaman dan 

sebagainya) maka jadwal tahsin al-Qur‟an akan diliburkan.
52

 

Agarimplementasi tahsin al-Qur‟an dapat berjalan dengan baik 

dan bahkan bisa mencapai tujuan dengan yang diharapkan, maka boleh 

saja dalam menggunakan buku ajar tahsin diganti. Penggantian buku 

ajar boleh dilakukan asalkan harus ada alasan yang jelas dan tidak 

mengurangi atau meninggalkan ketentuan yang seharusnya 

dilaksanakan. Selain itu penggantian tersebut  dapat mencapai tujuan 

dan hasil yang diharapkan. 
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Membaca al-Qur‟an tidak sama seperti membaca koran atau 

buku-buku lainnya yang merupakan kalam atau perkataan manusia 

belaka. Membaca al-Qur‟an adalah firman-firman Allah dan seperti 

halnya kita sedang berkomunikasi dengan Allah. maka seseorang yang 

membaca al-Qur‟an seolah-olah berdialog dengan Tuhan. Oleh karena 

itu diperlukan adab yang baik dan sopan dihadapan-Nya. Banyak adab 

membaca al-Qur‟an yang disebutkan oleh para ulama.
53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 
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A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang akan dikaji yaitu mengenai 

Implementasi Tahsin al-Qur‟an Metode Ummi pada orang dewasa untuk 

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur‟an di YPIS Sabilil Haq Desa 

Botok, maka pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan 

penelitian yang temuannyatidakdiperolehmelaluiprosedurstatistik. 

Contohnyadapatberupapenelitiantentangkehidupan, riwayat, 

perilakuseseorang, organisasi, pergerakansosial, atauhubungantimbalebalik.
54

 

Pendekatankualitatifmemilikikarakteristikalami (natural 

setting).Karakteristikalami maksudnya adalah ketika melakukan penelitian 

menggunakan sumber data langsungsehingga proses 

lebihdipentingkandaripadahasil.
55

 Hal inidisebabkanadanyahubunganbagian-

bagian yang sedangditelitiakanjauhlebihjelasapabiladiamatidalam proses.
56

 

Pendekatan ini dipilih karena masalah penelitian yang belum jelas, 

maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memahami makna dibalik data 

yang tampak. Selain itu, pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk 

mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sebelumnya 

hanya sedikit  yang diketahui.
57

 Dengan demikian, pendekatan kualitatif akan 
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diperoleh data yang lebih lengkap, dapat memahami situasi secara detail dan 

mendalam sehingga tujuan melakukan penelitian ini dapat tercapai. 

Sedangkan jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah studi kasus. 

Studi kasus sendiri artinya suatu deskripsi intensif untuk menganalisis 

fenomena tertentu atau unit sosial seperti individu, kelompok, institusi 

maupun masyarakat. Penelitian studi kasusmenggambarkan subjek penelitian 

di dalam keseluruhan tingkah lakunya, yakni tingkah laku itu sendiri beserta 

hal-hal yang melingkupinya, hubungan antara tingkah laku dengan riwayat 

timbulnya tingkah laku, demikian pula hal-hal lain yang berkaitan dengan 

tingkah laku tersebut. 

Penelitijugamencobauntukmencermatiindividuatausebuah unit 

secaramendalam.
58

 

Manfaat dari penelitian studi kasus ini yaitu memberikan peluang 

yang luas kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail dan 

menyeluruh terhadap unit sosial yang diteliti. Unit sosial tersebut diantaranya 

individu, kelompok, instansi, maupun masyarakat. Selain itu, dapat 

memberikan atau menemukan data-data yang sangat penting yang tujuannya 

dapat mencapai harapan yang diinginkan oleh peneliti. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian adalah sangat 

penting.Penelitisebagaihuman instrumentberfungsi untuk menetapkanfokus 

penelitian, memilihinformansebagaisumber data untuk 
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melakukanpengumpulan data, menilaikualitas data, analisis data, menafsirkan 

data danmembuatkesimpulanatastemuannya.
59

Dalampenelitianini, 

penelitibertindaksebagaipengamatpenuhsekaliguspengumpul data, 

sedangkaninstrumen yang lain sebagaipenunjang dan 

pendukung.Setelahselesaimenyusun proposal, 

penelitiakankelokasidanmelakukanpenelitiandenganmelakukanpengamatanda

njugawawancarakepadainforman, untukmendapatkan data yang 

diperlukandalampenelitian. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Peneliti memilih lokasi penelitian yaitu diYayasan Pendidikan Islam 

dan Sosial (YPIS) Sabilil Haq Desa Botok, Kecamatan Karas, Kabupaten 

Magetan. Peneliti memilih melakukan penelitian disini karena peneliti merasa 

bahwa implementasi tahsin Metode Ummi pada orang dewasa dalam 

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur‟an sangat mengutamakan proses 

kemampuan membaca al-Qur‟an masyarakat. Sehingga dalam implementasi 

tahsin bukan masyarakat yang wajib meniru semua kriteria metode yang 

digunakan, tetapi seorang guru yang mengajar tahsin tersebut lebih 

mengutamakan kemampuan peserta, sehingga buku ajar yang digunakan bisa 

disesuaikan atau dirombak. Walaupun ada pergantian buku ajar dalam 

implementasi tahsin tersebut, akan tetapi tetap tidak meninggalkan kaidah dan 

tujuan dari penggunakan Metode Ummi sendiri. 
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D. Data dan Sumber Data 

Data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran 

tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.
60

Data yang dicari dari 

penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah  tentang latarbelakang 

penggunaan jilid Metode Ummi anak-anak untuk tahsin al-Qur‟an Metode 

Ummi orang dewasa dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur‟an di 

YPIS Sabilil Haq serta faktor pendukung dan penghambat implementasi 

tahsin al-Qur‟an Metode Ummi di YPIS Sabilil Haq.Sehingga dengan kita 

melihat rumusan masalah dapat mengarahkan langkah penelitian kita dan 

tujuan dari penelitian ini dapat tercapai dengan harapan yang diinginkan serta 

dapat berjalan dengan baik. 

Sementara itu yang dimaksud dengan sumber data 

adalahdarimanapenelitiakanmengedepankandanmenggaliinformasi yang 

berupa data-data yang diperlukan. Sumber data secaragarisbesarterdiri orang 

(person), tempat (place) dankertasataudokumen (paper).
61

Sumber data 

daripenelitiankualitatifiniterdiridarisumber data manusiadan non 

manusia.Dari sumber data manusiadatanyaberupa kata-kata 

dantindakan.Untuksumber data non manusia, datanyaadalahberupa data 

tambahansepertidokumen, fotodanlainnya.
62

 

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

ustādzChoirudin (Ketua pengurusYPIS Sabilil Haq sekaligusustādz yang 

mengajar tahsin dewasa tersebut), ustādzah Siti Amaroh selaku koordinator 
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al-Qur‟an dan ustādz Jaiz selaku pembina di YPIS Sabilil Haq yang sangat 

memungkinkan mendapatkan informasi tentang sejarah berdirinya YPIS 

Sabilil Haq Desa Botok tersebut.Adapula ibu Sri, ibu Parti, ibu Lanjar, bapak 

Naryo dan bapak Warso (masyarakat yang belajar tahsin). Selain data primer, 

penelitian ini juga didukung dengan data sekunder yaitu berupa buku-buku 

ataupun bacaan yang kaitannya dengan tahsin al-Qur‟an, Metode Ummi, dan 

kemampuan membaca al-Qur‟an. 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang terpenting dan 

paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang 

ditetapkan.
63

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif meliputi 

observasi, wawancara,dan dokumentasi. Teknik ini sangat penting digunakan 

sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara 

baik, apabila dilakukan interkasi dengan subjek melalui wawancara 

mendalam dan observasi pada latar dimana fenomena tersebut berlangsung. 

Disamping itu untuk melengkapi data, diperlukan dokumen (tentang bahan-

bahan yang ditulis oleh atau tentang subjek).
64

 

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif, yaitu: 

1. Observasi 
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Observasimerupakansalahsatuteknikpengumpulan data 

dimanapenelitimelihatdanmengamatisubjeksecaralangsunguntukmempe

rolehgambaran yang lebihluastentangpermasalahan yang diteliti. 

Padatahapawalobservasidilakukansecaraumum, penelitimengumpulkan 

data atauinformasisebanyakmungkin, 

selanjutnyapenelitiharusmelakukanobservasi yang 

terfokusdenganmenyempitkan data 

sehinggapenelitimenemukanperilakudanhubungan yang 

terusmenerusterjadi.
65

 

Pada observasi ini peneliti mengamati bagaimana implementasi 

tahsin al-Qur‟an Metode Ummi pada orang dewasa untuk meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur‟an di YPIS Sabilil Haq Karas Magetan. 

Selain itu, ada observasilain yang harus diamati yaitu mengenai faktor 

pendukung dan penghambat dalam  implementasi tahsinal-Qur‟an 

Metode Ummi pada orang dewasa untuk meningkatkan kemampuan 

membaca al-Qur‟an. Kemudian setelah kegiatan observasi selesai, 

hasilnya ditulis secara lengkap dan disajikan dalam transkrip observasi. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh informasi langsug dari sumbernya. 

Wawancara dilakukan secara lisan yang pertemuannya dengan bertatap 

muka langsung. Pedoman wawancara berisi tentang uraian penelitian 

yang biasanya dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan agar proses 
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wawancara berjalan dengan baik. Wawancara ini digunakan bila ingin 

mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah 

responden sedikit, pewawancara yang sensitif dapat menilai validitas 

jawaban berdasarkan gerak-gerik, nada, dan ekspresi tubuh responden, 

danbila jawaban dari wawancara tersebut tidak memuaskan atau tidak 

langkap, maka pewawancara dapat mengajukan pertanyaan lain.
66

 

Hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pewawancara 

adalah perekaman atau pencatatan data. Kalau situasi memungkinkan 

untuk direkam dan tersedianya alat perekam, maka jawaban-jawaban 

dari responden dapat direkam dengan menggunakan perekam 

elektronik. Namun, bila menggunakan perekaman tidak memungkinkan 

maka pencatatan tertulis perlu dilakukan dengan baik.
67

 

Wawancarasecaragarisbesardibagimenjadidua, yaitu 

wawancaraterstruktur dan wawancara tidak terstruktur.Jenis wawancara 

yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu 

menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak 

terstrukturseringjugadisebutwawancaramendalam. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada: 

a. Pembina yayasan, sebagai penentu kebijakan dalam sebuah yayasan, 

untuk mencari informasi terkait sejarah berdirinya YPIS Sabilil Haq 

dan semua informasi atau data-data yang berhubungan dengan 

yayasan. 
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b. Ketua yayasan (pengurus YPIS Sabilil Haq), sebagai penentu 

kebijakan dalam sebuah yayasan. Mencari informasi yang 

berhubungan dengan macam-macam kegiatan khususnya 

implementasi tahsin al-Qur‟an Metode Ummi untuk orang dewasa. 

c. Koordinator al-Qur‟an, untuk mencari informasi perbedaan metode 

Ummi yang diterapkan ke anak-anak dengan yang diterapkan ke 

orang dewasa. Perbedaan tersebut mencakup: prosesnya, 

penghambat, maupun hasil dari implementasi tahsin tersebut. 

d. Ustādz yang mengajar tahsin pada orang dewasa, yaitu untuk 

mencari informasi implementasi tahsin al-Qur‟an Metode Ummi 

untuk orang dewasa, baik faktor pendukung kegiatan tahsin maupun 

faktor penghambat dalam implementasi tahsin al-Qur‟an tersebut. 

e. Peserta tahsin, untuk melihat perkembangan kemampuan membaca 

al-Qur‟an setelah mengikuti tahsin al-Qur‟an serta penunjang 

pendukung dan penghambat dari implementasi tahsin tersebut. 

3. Dokumentasi 

Teknikdokumentasimerupakansuatucarapengumpulan data yang 

menghasilkancatatan-catatanpenting yang berhubungandenganmasalah 

yang akanditeliti, sehinggaakandiperoleh data yang lengkap, 

sahdanbukanberdasarkanperkiraan. Dalampenelitian inifungsi data yang 

berasaldaridokumentasilebihbanyakdigunakansebagai data 

pendukungdanpelengkapbagi data pokok yang 

diperolehmelaluiobservasidanwawancara.
68
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Pada tahap ini peneliti akan melakukan dokumentasi terhadap 

sejarah yayasan, visi dan misi, letak geografis, struktur kepengurusan, 

sarana dan prasarana, serta yang berhubungan dengan 

implementasitahsin al-Qur‟an Metode Ummi pada orang dewasa (mulai 

dari kondisi saat ustādz mengajar, kefokusan peserta tahsin dan kondisi 

saat tahsin berlangsung). Penelitiakanmelakukandokumentasipada 

implementasitahsin al-Qur‟an Metode Ummi pada orang dewasa di 

YPIS Sabilil Haq Karas Magetan.Hasilpengumpulan data 

melaluicaradokumentasiinidicatatdalamtranskripdokumentasi. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Setelahdata diperoleh dengan berbagai macam teknik pengumpulan 

data, maka diperlukan analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

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

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan 

dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.
69

 

Teknik analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles 

& Huberman. Miles & Huberman mengemukakan bahwa aktifivitas dalam 

menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 
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secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, 

dan datanya sampai jenuh. 

 

 

Aktivitas dalam analisis data meliputi:  

a. Pengumpulan Data 

Padatahapinipenelitibekerjauntukmemperoleh data sebanyak-

banyaknyadarisubyekpenelitiandenganteknik wawancara, 

observasidandokumentasi. 

b. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema polanya, serta 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran lebih jelas, dan memudahkan peneliti 

melakukan pengumpulan data selanjutnya.
70

 Data yang direduksi dalam 

penelitian ini adalah implementasitahsin al-Qur‟an Metode Ummi pada 

orang dewasa. Jadi, semua yang berhubungan dengan implementasi tahsin 

tersebut, baik dari segi penjunjang keberhasilan tahsin maupun 

penghambat atau kendala dalam menunda keberhasilan tahsin al-Qur‟an. 

Selain itu, adapula data terkait sejarah dilaksanakannya implementasi 

tahsin tersebut. 

c. PenyajianData (data Display)  
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Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data atau menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat.Penyajian data yang diperoleh peneliti adalah seluruh 

rangkaian implementasitahsin al-Qur‟an Metode Ummi pada orang 

dewasa.Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data, maka 

pola tersebut menjadi baku dan akan didisplaykan pada laporan akhir 

penelitian.
71

 Dengan mendisplakan data, maka akan mudah untuk 

memahami apa yang terjadi serta merencakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah difahami. 

d. PenarikanKesimpulan (Conclusion / Verification). 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan atau verifikasiyaitu 

analisis data yang terus menerus baik selama maupun sesudah 

pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan 

pola yang terjadi. Menurut Miles dan Hubermen kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya.
72

 Jika semua data yang berkaitan dengan 

implementasi tahsin al-Qur‟an tersebut telah didapatkan oleh peneliti, 

maka peneliti dapat menarik kesimpulan sehingga menggambarkan pokok 

atau pola yang terjadi. Selain itu, peneliti mencocokkan antara kesimpulan 

sementara dengan kesimpulan akhir, apakah ada perbedaan yang 

bertolakbelakang atau tidak.  
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Bagian ini memuat tentang usaha-usaha peneliti untuk memperoleh 

keabsahan temuannya. Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbarui dari konsep kesahihan (validitas), keandalan (reliabilitas), dan 

derajat kepercayaan keabsahan data (kredebilitas data).Dalam bagian ini 

peneliti harus mempertegas teknik apa yang digunakan dalam mengecek 

keabsahan data yang ditemukan. Berikut ini dipaparkan teknik pengecekan 

keabsahan data dalam proses penelitian kualitatif adalah: (1) keikutsertaan 

yang diperpanjang, (2) pengamatan yang tekun, (3) triangulasi, (4) 

pengecekan sejawat melalui diskusi, (5) kecukupan referensial, (6) kajian 

kasus negatif, dan (7) pengecekan anggota.
73

 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian  

Tahap-tahappenelitiandalampenelitianiniadatiga 

tahapandanditambahdengantahapterakhirdaripenelitianyaitutahappenulisanlap

oranhasilpenelitian.Tahap-tahappenelitian tersebutadalah: 

1. TahapPraLapangan. Tahap inimeliputimenyusunrancanganpenelitian, 

memilihlapanganpenelitian, mengurusperizinan, 

menjajagidanmenilaikeadaanlapangan, 

memilihdanmemanfaatkaninforman, 

menyiapkanperlengkapanpenelitiandan yang 

menyangkutpersoalanimplementsi tahsin al-Qur‟an Metode Ummi untuk 

orang dewasa. 
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2. TahapPekerjaanLapangan. Tahap 

inimeliputimemahamilatarpenelitiandanpersiapandiri, 

memasukilapangandanberperansertasambilmengumpulkan data. 

3. TahapAnalisis Data. Tahap 

inimeliputianalisisselamadansetelahpengumpulandata. 

4.  Tahap terakhir dari penelitian yaitu tahappenulisanhasillaporanpenelitian. 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah singkat berdirinya YPIS Sabilil Haq 

Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial (YPIS) Sabilil Haq 

merupakan suatu organisasi yang menaungi kegiatan yang bersifat 

keislaman dalam kemasyarakatan. YPIS Sabilil Haq pertama kali berdiri 

pada tanggal 1 Juni 2004 yang didirikan oleh ustādzChoirudin bersama 

team yang lainnya. Pada tahun 2004 lembaga tersebut bernama TPA 

Sabilil Haq. Pada waktu itu diberi nama TPA Sabilil Haq karena segala 

kegiatannya hanya difokuskan untuk anak-anak saja. Setelah 5 tahun 

kemudian tepatnya pada tahun 2009, TPA Sabilil Haq ini mulai 

berkembang yaitu dengan didirikannya Madin Sabilil Haq dan majelis 

taklim Sabilil Haq. Dengan adanya majelis taklim ini, diharapkan dapat 

memberikan dan mengembangkan wawasan keilmuan khususnya dalam 

keislaman bagi masyarakat. Sehingga tidak hanya anak-anak saja yang 

perlu diperhatikan oleh suatu lembaga, tetapi masyarakat juga harus 
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diperhatikan, dan yang terpenting adalah dapat menguatkan ikatan 

bermasyarakat atau bersosial.
74

 

Seiring berjalannya waktu yaitu 1 tahun kemudian, pada tahun 

2010 berdirilah sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Pendidikan 

Islam dan Sosial (YPIS) Sabilil Haq. YPIS Sabilil Haq ini mengelola 

beberapa macam kegiatan keislaman yaitu Madin Sabilil Haq, TPA 

Sabilil Muttaqien (TPA ini awalnya bernama TPA Sabilil Haq). Kemudin 

3 tahun berikutnya, pada tahun 2013 TPA berubah menjadi TPQ. Pada 

tahun ini pula sekaligus dibentuk atau didirikan TPQ dewasa dan 

mulailah lembaga ini menggunakan Metode Ummi. Metode ini 

digunakan untuk pembelajaran al-Qur‟an di semua jenjang yaitu anak-

anak dan dewasa.
75

 

Lalu, pada tahun 2014 YPIS Sabilil Haq yang dikelola ini mulai 

berkembang lagi yaitu dengan dibukanya beberapa program baru, antara 

lain: tahsin, diklat, dan privat. 1 tahun kemudian yaitu tahun 2015 

Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial (YPIS) Sabilil Haq sudah berbadan 

hukum serta dibentuk atau didirkan kegiatan majelis dzikir dan shalawat 

yang bernama Alfa Salam. Yayasan ini telah berbadan hukumdan sudah 

tercatat pula dalam AHU-0022765.01.12. tahun 2015, tanggal 12 

November 2015. Mulai saat itulah yayasan ini telah berdiri dibawah 

naungan pemerintah.
76

 

2. Visi dan Misi YPIS Sabilil Haq 
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a. Visi 

“Membangun generasi Qur‟ani dan Rabbani yang berbasis sosial dan 

dakwah” 

b. Misi 

1) Mendidik para santri untuk bisa membaca al-Qur‟an dengan baik 

dan benar sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya 

2) Mengajarkan penulisan al-Qur‟an secara baik dan benar 

3) Mengajarkan para santri untuk bisa mengetahui isi kandungan al-

Qur‟an 

4) Memberikan pengetahuan agama Islam secara menyeluruh 

5) Berkontribusi dalam membangun sosial masyarakat
77

 

3. Letak Geografis YPIS Sabilil Haq 

Letak geografis YPIS Sabilil Haq di Desa Botok, RT: 02, RW: 01, 

Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan yaitu: 

a. Sebelah Utara  : Desa Ginuk, Kecamatan Karas 

b. Sebelah Selatan : Desa Truneng, Kecamatan Sukomoro 

c. Sebelah Barat  : Desa Sidowayah, Kecamatan Panekan 

d. Sebelah Timur  : Desa Taji, Kecamatan Karas
78

 

4. Struktur Kepengurusan YPIS Sabilil Haq 

a. Pembina  : Jaiz 

b. Pengurus 

1) Ketua  : Choirudin 

2) Sekretaris : Supriyono 
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3) Bendahara  : Siti Amaroh 

c. Pengawas  : Sumiyati
79

 

5. Sarana dan Prasarana YPIS Sabilil Haq 

 Gedung  1 meja ustadz 

 25 bangku belajar  1 paket alat peraga 

 3 almari  6 tiang peraga 

 2 papan tulis  Perpustakaan 

 1 laptop  Wifi 

 1 printer  1 set alat hadroh 

 2 alatpengeras suara 

 Tempat wudlu+ 

kamar mandi kecil 

6. Macam-Macam Kegiatan di YPIS Sabilil Haq 

a. Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPQ) 

b. Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) 

c. Majelis Dzikir dan Shalawat 

d. Alfa Salam 

e. TPQ Dewasa 

f. Seni Tilawah 

g. Diklat Guru TPQ 

h. Diklat Guru Al-Qur‟an Metode Ummi 

i. Tahsin Al-Qur‟an Metode Ummi 

j. Privat
80

 

7. Sejarah Berdirinya Kegiatan Tahsin Dewasa 
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Sejarah berdirinya kegiatan tahsin Metode Ummi pada orang 

dewasa adalah sebelum mengenal Metode Ummi lembaga YPIS Sabilil 

Haq menggunakan metode lain. UstādzChoirudin selaku ketua lembaga 

merasa bahwa metode yang telah digunakan belum memberikan rasa 

nyaman, kurang memberikan hasil yang maksimal, dan yang utama 

metode tersebut belum kuat dalam segi sistem.Suatu hari beliau bercerita 

mengenai keluh kesah yang sedang dirasakanke sesama ustādz yang 

mempunyai TPQ juga (guru al-Qur‟an) yaituustādzah Husnul (yang 

beralamat di Desa Subontoro, Kecamatan Karas).
81

 

Melihat permasalahan yang di rasakan oleh UstādzChoirudin, 

ustādzah Husnul menawarkan kepada ustādzChoirudin suatu metode 

yang sudah beliau kenal dan diterapkan pula di lembaga beliau. 

UstādzChoirudin baru melihat buku prestasi anak-anak Metode Ummi di 

TPQ ustādzah Husnul dengan tidak ragu-ragunya beliau langsung 

tertarik, selain itu beliau merasa bahwa metode Ummi bagus, menjaga 

kualitas dan mempunyai mutu yang baik. Kemudian ustādzChoirudin 

belajar tahsin ke Desa Subontoro dengan beberapa peserta lainnya 

khususnya beliau mengajak istri, kakak, dan anak-anak beliau. 

Beberapa bulan kemudian, beliau mengikuti tashih dan hasilnya 

lulus. Kemudian beliau mengikuti program sertifikasi yang telah 

diadakan oleh Umda Eks-Karesidenan Madiun. Lalu beliau mulai 

menerapkan Metode Ummi ke para santri TPQ maupun madin beliau. 

Bulan demi bulan telah berlalu tepatnya tahun 2014 sebelum lebaran, 
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salah satu ustādz Wawan Indarto (ustādzdi TPQ Desa Kentangan, 

Kecamatan Sukomoro) silaturahmi ke tempat ustādzChoirudin, pada 

waktu itu bertepatan pula dengan jadwal masuknya para santri. 

Kemudian ustādz Wawan tersentuh hatinya, terharu dan mempunyai niat 

untuk belajar Metode Ummi supaya dapat menerapkan pula ke para 

santrinya. Setelah lebaran ustādz Choirudin kemudian membuka 

kelompok tahsin angkatan pertama untuk guru-guru al-Qur‟an. Tahsin 

tersebut berjalan selama 1tahun lebih. 

Setelah angkatan 1 selesai, ustādz Choirudin membuka lagi 

angkatan ke-2. Di angkatan ke-2 banyak para peserta tahsin dari kalangan 

masyarakat, bukan hanya para guru al-Qur‟an tetapi yang Insyaallah akan 

menjadi calon guru al-Qur‟an. Setelah 1 tahun lebih angkatan 2 selesai, 

beliau membuka tahsin lagi angkatan ke-3, dimana angkatan ke-3 ini 

penulis melakukan penelitian di tempat tahsin ustādzChoirudin di YPIS 

Sabilil Haq. Angkatan ke-3 ini sama seperti angkatan ke-2 yaitu jumlah 

peserta tahsin banyak yang dari masyarakat, namun dari semua peserta 

lebih baik bukan dari guru al-Qur‟an melainkan masyarakat awam yang 

benar-benar ingin belajar al-Qur‟an.
82

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Alasan mengapa YPIS Sabilil Haq menggunakan Jilid Metode Ummi 

anak-anak untuk tahsin al-Qur’an orang dewasa 
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Sejarah membuktikan bahwa berdirinya tahsin di YPIS Sabilil 

Haq adalah untuk guru-guru al-Qur‟an. Pemfokuskan tersebut dilatar 

belakangi oleh ustādz Choirudin yang ber-husnudzon kepada guru-guru 

al-Qur‟an bahwa para guru al-Qur‟an tentunya sudah mempunyai bekal 

terhadap ilmu al-Qur‟an khususnya membaca al-Qur‟an. Walaupun dari 

beberapa guru al-Qur‟an tersebut tentunya ada beberapa yang masih 

belum berstandar bacaan Qur‟annya. Selain itu orang yang sudah 

mempunyai bekal mengajarkan Qur‟an khususnya ke anak-anak, 

setidaknya jika akan mengubah metode yang digunakan dalam belajar 

membacaal-Qur‟an yang telah dipakai ke lembaganya, maka para wali 

murid dan anak-anak akan mengikuti dan setuju pula. Setujunya para 

wali murid terhadap guru al-Qur‟an dalam mengubah suatu metode, 

tentunya didasari oleh para wali murid yang menilai bahwa tindakan para 

guru al-Qur‟an tersebut adalah sudah benar-benar difikirkan dan 

mungkin itu adalah metode yang terbaik untuk kedepannya, sehingga 

guru al-Qur‟an berani mengubah suatu metode pembelajaran (khususnya 

bagi suatu lembaganya). 

Semua guru al-Qur‟an yang sudah tahsin Metode Ummi dan lulus 

tashih, harapannya mempunyai bekal mengajarkan ke para muridnya 

yang berstandar Metode Ummi. Seorang guru al-Qur‟an yang ingin 

mengajarkan belajar al-Qur‟an ke murid-muridnya, pastinya mereka 

harus mengetahui dan menguasai materi yang akan dihafalkan dan 

dipahami oleh muridnya. 
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Cara yang mudah supaya guru al-Qur‟an menguasai materi apa 

saja dan bagaimana cara mengajarkan ke anak-anak pula yaitu dimulai 

dari seorang guru al-Qur‟an yang harus tahu buku ajar yang akan 

digunakan oleh anak. Tanpa adanya itu,ada kemungkinan berapa persen 

pasti guru tersebut akan mengalami sedikit kesulitan. Seperti halnya 

dalam Metode Ummi, seorang guru yang ingin mengajarkan ke anak-

anak, maka ia harus belajar dan menguasai buku ajar anak.Sehingga, 

guru tersebut akan tahu intisari yang akan disampaikan ke anak-anak, 

setidaknya berapa persen atau sebagian guru tersebut mengetahui letak 

materi yang sedang diajarkan ke anak-anak, dan dapat membenarkan 

kesalahan ketika anak sedang membaca kurang tepat.
83

 

Maka dari itu pentingnya orang yang sedang tahsin al-Qur‟an 

khususnya guru al-Qur‟an dan calon guru al-Qur‟an menggunakan buku 

ajar anak-anak yaitu yang terdiri dari 6 buku (jilid 1 sampai jilid 6). 

Kalau hanya sekedar tahsin menggunakan jilid dewasa yang terdiri dari 1 

buku dan di dalamnya terdiri dari 3 jilid (ringkasan dari jilid anak-anak), 

maka kurang mengusai buku ajar ketika harapannya ingin membantu 

menjadi guru al-Qr‟an khususnya mengajar ke anak-anak.
84

 

Alasan yang terakhir mengapa di YPIS Sabilil Haq menggunakan 

jilid anak-anak metode Ummi dalam tahsin al-Qur‟an orang dewasa 

adalah sesuai dengan tingkatan piramida kemampuan orang membaca al-

Qur‟an menurut Metode Ummi, tingkatan piramida tersebut yaitu: 
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a) Tingkatan pertama adalah paling bawah sendiri yaitu bisa membaca 

al-Qur‟an namun tidak lancer 

b) Tingkatan kedua yaitu lancar membaca namun tidak berstandar 

c) Tingkatan ketiga yaitu lancar membaca dan standar 

d) Tingkatan ke empat yaitu guru ahli 

e) Tingkatan ke lima yaitu ahli 

Tujuan yang ingin didapatkan dari Ummi adalah minimal berada 

di tingkatan piramida ke tiga yaitu lancar membaca al-Qur‟an dan 

berstandar membacanya. Modal utama seorang guru al-Qur‟an adalah 

ketika membaca al-Qur‟an sudah lancar dan berstandar. Hal tersebut 

membuktikan bahwa tidak ada yang memungkin seorang guru yang ingin 

mengajarkan muridnya perkalian sedangkan guru tersebut tidak hafal 

hitungan perkalian. Maka dari itu modal ilmu yang harus diajarkan harus 

punya, setelah itu baru belajar caranya mengajarkan ke murid bagaimana, 

cara mengatasi permasalahan dan kendala bagaimana, dan sebagainya. 

Sama halnya dengan Tahsin al-Qur‟an jika hanya sekedar untuk 

memperbaiki bacaan al-Qur‟an saja, sama halnya hanya yang 

berkembang diri sendiri (individu). Tetapi jika tahsin disertai 

penyampaian atau bagaimana cara mengajarkan ke anak-anak maka 

mendapatkan nilai lebih (2 kali lipatnya tadi). Oleh karena itu jika tahsin 

dewasa tetap menggunakan jilid remaja&dewasa maka hanya sekedar 

belajar dan memperbaiki. Tetapi sebaliknya dengan menggunakan jilid 

anak-anak, maka akan mengetahui bagaimana ketika menyampaikan 

materi tersebut ke anak-anak. Selain itu ketika anak-anak sedang 
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belajardengan  menggunakan jilid anak-anak (jilid 1 sampai 6), maka 

calon guru al-Qur‟an juga harus menguasai jilid yang digunakan anak-

anak. 

2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi tahsin al-Qur’an 

Metode Ummi pada orang dewasa untuk meningkatkan kemampuan 

membaca al-Qur’an 

Suatu kegiatan atau pembelajaran tentunya akan ada beberapa 

faktor pendukung kegiatan tersebut dan apa saja penghambat dari 

keberhasilan atau pencapaian suatu kegiatan itu. Begitu juga dengan 

implementasi tahsin al-Qur‟an Metode Ummi yang diterapkan ke orang 

dewasa, tentunya ada faktor pendukung dan penghambatnya yang harus 

dilalui dan diselesaikan agar tujuan dan keberhasilan tahsin al-Qur‟an 

dapat berjalan dengan baik. 

Faktor pendukung tahsin al-Qur‟an Metode Ummi pada orang 

dewasa di YPIS Sabilil Haq yaitu: 

a. Ustādzatau guru pengajarnya adalah trainer Ummi Daerah Magetan 

b. Sarana dan prasarana yang memadai 

c. Penggunakan buku ajar yang tepat (jilid anak-anak jilid 1 sampai 6)
85

 

Sedangkan faktor penghambat dari implementasi tahsin tersebut 

yaitu ketika trainer ada tugas dari Ummi Daerah (Pentashih, munaqisy, 

pemandu khotaman dan sebagainya) maka jadwal implementasi tahsin al-

Qur‟an akan diliburkan. Sehingga untuk kecepetan selesai implementasi 

tahsin tersebut akan lama. Walaupun waktunya lama yaitu 1 tahun lebih, 
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tetapi kualitas dan kemampuan akan lebih matang dan penuh karena 

tidak adanya target yang membuat tergesa-gesa untuk menyelesaikan 

implementasi tahsin al-Qur‟an Metode Ummi pada orang dewasa di 

YPIS Sabilil Haq.
86

 

Agar implementasi tahsin al-Qur‟an dapat berjalan dengan baik 

dan bahkan bisa mencapai tujuan dengan yang diharapkan, maka boleh 

saja dalam menggunakan buku ajar tahsin diganti. Penggantian buku ajar 

boleh dilakukan asalkan harus ada alasan yang jelas dan tidak 

mengurangi atau meninggalkan ketentuan yang seharusnya dilaksanakan. 

Selain itu penggantian tersebut  dapat mencapai tujuan dan hasil yang 

diharapkan. 

Kunci utama dalam sebuah pembelajaran, khususnya tahsin al-

Qur‟an adalah guru itu sendiri yaitu seorang pengajar harus mempunyai 

sifat ikhlas. Ikhlas di sini mempunyai makna relatif yaitu banyak makna. 

Misalnya ikhlas dalam mengajar, ikhlas saat ada kendala-kendala patau 

penghambat lainnya, dan khususnya ikhlas dalam sebuah materi 

(berapapun gajinya maka harus disertai dengan keikhlasan, sebab itu juga 

termasuk akan menghambat keberhasilan).
87

 

Ikhlasnya seorang guru, akan sangat membantu pula suatu 

keberhasilan dalam pembelajaran. Walaupun seorang peserta belajar 

mempunyai kecerdasan yang baik atau bahkan tinggi, jika seorang guru 

atau pengajar tersebut tidak mepunyai sifat ikhlas, maka akan banyak 

pula dari mereka yang cerdas tidak akan berhasil dalam suatu 
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pembejalaran. Fakta sangat jelas di lapangan bahwa banyak yang terjadi 

yaitu ketika seorang guru tidak ikhlas mengajarkhususnya karena 

mengutamakan gaji, maka dari semua peserta tersebut hanya 1 sampai 2 

saja yang akan berhasil. Dan sebaliknya jika semua peserta rata-rata 

kemampuannya di bawah standar namun seorang guru ikhlas dalam 

mengajar, maka tidak ada yang tidak mungkin peserta tersebut akan 

banyak yang berhasil. Hal demikian termasuk sangat memprihatinkan. 

Maka dari itu berusahalah bagi semua guru khususnya pengajar Qur‟an 

untuk mengutamakan keikhlasan dalam mengajar.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Setelah peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari hasil 

penelitian yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi 

dari suatu lembaga terkait yang telah peneliti tentukan, maka selanjutnya peneliti 

akan melakukan analisis. Analisis itu bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut 

dari penelitian yang telah dilakukan. Sesuai dengan teknik analisis dan yang 

dipilih peneliti yaitu penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian studi kasus. 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar implementasi tahsin Metode 

Ummi itu sesuai dengan mottonya yaitu mudah, menyenangkan dan menyentuh 

hati. Motto tersebut harapannya tidak hanya untuk kalangan anak-anak saja tetapi 

khususnya mudah pula bagi kalangan dewasa. Dengan adanya Metode Ummi 

pada kalangan dewasa sebagai metode yang baru namun sudah pesat 

perkembangannya, di harapkan dapat membantu masyarakat yang ingin belajar al-

Qur‟an. Tujuan utama bagi kalangan dewasa belajar al-Qur‟an dengan Metode 
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Ummi yaitu dapat mengenal dan bisa membaca huruf-huruf tunggal hijaiyah 

ataupun sambung, baik sambung pendek maupun sambung panjang. Kemudian 

setelah mampu membaca al-Qur‟an harapannya pula mereka mampu mengajarkan 

ke anak-anak terutama anak sendiri. 

Data yang di peroleh dan dipaparkan oleh peneliti akan dianalisis oleh 

peneliti sesuai dengan hasil penelitian yang mengacu pada rumusan masalah. 

Untuk lebih jelasnya penelitian akan memaparkannya, sebagai berikut: 

 

A. Analisis Penggunaan Jilid Metode Ummi Anak-anak untuk Tahsin Al-

Qur’an MetodeUmmiYPISSabililHaq pada Orang Dewasa 

Implementasi Tahsin al-Qur‟an Metode Ummi pada orang dewasa di 

YPIS Sabilil Haq sangat berbeda dengan tahsin Ummi dewasa di lembaga-

lembaga pada umumnya. Perbedaan tersebut yang paling menonjol adalah 

mengenai buku ajar yang di pakai selama implementasi tahsin berlangsung. 

Di Ummi sudah di sediakan buku ajar tahsin bagi kalangan remaja dan 

dewasa, namun pada kenyataannya di YPIS Sabilil Haq justru dalam 

penggunaan buku ajar implementasi tahsin Ummi menggunakan buku ajar 

anak-anak. 

Jilid khusus anak-anak di Ummi terdiri dari 6 buku yaitu jilid 1 

sampai jilid 6. Sedangkan jilid remaja&dewasa terdiri dari 1 buku yang terdiri 

dari 3 jilid. Pada dasarnya yang membedakan kedua jilid tersebut adalah di 

bab latihan, maksudnya adalah jika 1 jilid anak-anak terdiri dari 40 halaman 

sedangkan di jilid remaja&dewasa 1 jilid terdiri dari 20 halaman saja. Oleh 
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karena itu di jilid anak-anak lebih banyak kegiatan latihannya, sehingga 

memudahkan peserta dalam memahami dan menyerap materi pokok yang 

telah di ajarkan.  

Alasan utama mengapa di YPIS Sabilil Haq menggunakan jilid anak-

anak metode Ummi dalam tahsin al-Qur‟an orang dewasa adalah untuk 

mencetak guru al-Qur‟an. Sehingga ketika masyarakat belajarnya 

menggunakan jilid anak-anak, maka ketika ia di amanahkan untuk mengajar 

ke anak-anak harapannya sudah siap, karena bekal yang sudah di ajarkan. 

Alasan yang kedua tertuju pada tashih awal sebelum tahsin yaitu jika yang 

lulus di bawah jilid 4 maka implementasi tahsin membutuhkan waktu yang 

lama sehingga perlu banyak latihan yaitu adanya di jilid anak-anak. 

Kemudian alasan yang nampak yaitu para peserta tahsin yang umurnya sudah 

tidak muda lagi. Sehingga butuh latihan-latihan untuk menyerap ilmu dan 

memahamkan sebuah materi. 

Adapun tingkatan piramida kemampuan orang membaca al-Qur‟an 

menurut Metode Ummi yaitu:
88

 

2. Tingkatan pertama adalah paling bawah sendiri yaitu bisa membaca al-

Qur‟an namun tidak lancer 

3. Tingkatan kedua yaitu lancar membaca namun tidak berstandar 

4. Tingkatan ketiga yaitu lancar membaca dan standar 

5. Tingkatan ke empat yaitu guru ahli 

6. Tingkatan ke lima yaitu ahli 
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Tujuan yang ingin di capaioleh Ummi dalam piramida tersebut adalah 

minimal peserta tahsin yang sudah mengikuti tahsin, nantinya mereka berada 

di tingkatan piramida ke tiga yaitu lancar membaca al-Qur‟an dan berstandar 

membacanya. Modal utama seorang guru al-Qur‟an adalah ketika membaca 

al-Qur‟an sudah lancar dan berstandar. Hal tersebut membuktikan bahwa 

tidak ada yang memungkin seorang guru yang ingin mengajarkan muridnya 

perkalian sedangkan guru tersebut tidak hafal hitungan perkalian. Maka dari 

itu modal ilmu yang harus diajarkan harus punya, setelah itu baru belajar 

caranya mengajarkan ke murid bagaimana, cara mengatasi permasalahan dan 

kendala bagaimana, dan sebagainya. 

Sama halnya dengan Tahsin al-Qur‟an yaitu jika hanya sekedar untuk 

memperbaiki bacaan al-Qur‟an saja, maka yang berkembang hanya diri 

sendiri (individu). Tetapi jika tahsin disertai penyampaian atau bagaimana 

cara mengajarkan ke anak-anak maka mendapatkan nilai lebih (2 kali lipatnya 

tadi). Oleh karena itu jika tahsin dewasa tetap menggunakan jilid 

remaja&dewasa maka hanya sekedar belajar dan memperbaiki bacaan saja. 

Tetapi sebaliknya dengan menggunakan jilid anak-anak mereka akan 

mengetahui bagaimana ketika menyampaikan materi tersebut ke anak-anak. 

Selain itu ketika anak-anak sedang belajar dengan  menggunakan jilid anak-

anak (jilid 1 sampai 6), maka calon guru al-Qur‟an juga harus menguasai jilid 

yang digunakan anak-anak. 

Selain buku ajar ada perbedaan yang terlihat setelah peneliti 

melakukan penelitian yaitu mengenai waktu atau jadwal tahsin berlangsung. 

Jadi pada umumnya setiap kelompok tahsin Ummi pasti ada target waktu 
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yang harus tercapai untuk menyelesaikan tahsin Ummi tersebut. Namun 

sebaliknya yang terjadi di YPIS justru tidak mentarget implementasi tahsin 

Ummi. Maksudnya jika pada umumnya suatu kelompok tahsin ada target 

implementasi tahsin yang harus ditempuh misalnya 3 bulan harus sudah 

selesai, 6 bulan harus selesai dan seterusnya. Tetapi kalau di YPIS tidak ada 

targetnya karena menyesuaikan kemampuan peserta tahsin. Sehingga 

selesainya implementasi tahsin al-Qur‟an Metode Ummi orang dewasa adalah 

ketika para peserta sudah bisa membaca al-Qur‟an dengan tartil. 

Dari semua perbedaan tersebut, tentunya tidak lepas dari alasan 

mengapa harus menembuh jalan atau langkah yang berbeda dari yang sudah 

di berlakukan. Peneliti mendapatkan jawaban tersebut dari hasil wawancara 

beberapa pihak mulai dari ketua YPIS, koordinator al-Qur‟an, pembina, serta 

perwakilan beberapa peserta tahsin. Walaupun jalur perbedaan harus di 

tempuh oleh lembaga YPIS Sabilil Haq dalam implementasi tahsin al-Qur‟an 

Metode Ummi namun mengenai tahapan-tahapan pembelajaran dari Ummi 

dan syarat-syarat yang lainnya tetap dipegang teguh dan diterapkan oleh 

lembaga YPIS.Oleh karena merubah dari ketentuan lalu menimbulkan 

perbedaan maka dapat diartikan bukan hanya semena-mena keinginan supaya 

nampak dari lembaga lainnya melainkan justru agar tujuan dari keberhasilan 

implementasi tahsin Ummi dapat tercapai dengan harapan yang di inginkan. 

Adapun tahapan-tahapan pembelajaran al-Qur‟an Metode Ummi yang 

diterapkan pula di YPIS Sabilil Haq dalam implementasi tahsin Ummi pada 

orang dewasa, yaitu:
89
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1. Pembukaan, adalah kegiatan pengkondisikan para siswa untuk siap belajar, 

dilanjutkan dengan salam pembuka dan membaca do‟a pembuka belajar 

al-Qur‟an bersama-sama. 

2. Apersepsi, adalah mengulang kembali materi yang telah dijabarkan 

sebelumnya untuk dapat dikaitkan dengan materi yang akan dijabarkan 

pada hari ini. 

3. Penanaman konsep, adalah proses menjelaskan materi/pokok bahasan yang 

yang akan dijabarkan pada hari ini. 

4. Pemahaman konsep, adalah memahamkan kepada anak terhadap konsep 

yang telah diajarkan dengan cara melatih anak untuk membaca contoh-

contoh yang tertulis di bawah pokok bahasan. 

5. Keterampilan/latihan, adalah melancarkan bacaan anak dengan cara 

mengulang-ulang contoh atau latihan yang ada pada halaman pokok 

bahasan dan halaman latihan. 

6. Evaluasi, adalah pengamatan sekaligus penilaian melalui buku prestasi 

terhadap kemampuan dan kualitas bacaan anak satu persatu. 

7. Penutup, adalah pengkondisian anak untuk tetap tertib kemudian membaca 

do‟a penutup dan diakhiri dengan salam dariustādzatau ustādzah. 

 

B. AnalisisFaktorPendukung dan PenghambatImplementasiTahsin Al-

Qur’an MetodeUmmipada Orang Dewasa 

untukMeningkatkanKemampuanMembaca Al-Qur’an 

Keberhasilan atau kegagalan dari sebuah menuntut ilmu pastinya tidak 

lepas dari faktor pendukung dan penghambat dari suatu kegiatan tersebut. 
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Begitu juga dengan implementasi tahsin al-Qur‟an Metode Ummi pada orang 

dewasa tentunya ada faktor pendukung dan faktor penghambat dari 

keberhasilan suatu implementasi tahsin tersebut. Dalam teori menjelaskan 

bahwa kunci keberhasilan seseorang belajar suatu ilmu tentunya yang utama 

adalah faktor dalam diri sendiri. Kalau dalam diri saja sudah tidak niat dan 

tidak suka atas sesuatu yang akan ia lakukan maka tidak akan terwujud 

keberhasilan dan kesuksesan, yang ia dapatkan justru kegagalan dan sia-sia. 

Selain faktor dalam diri sendiri, peneliti menemukan faktor 

pendukung dan penghambat dari implementasi tahsin tersebut 

melaluikegiatan observasi, wawancara serta dokumentasi, yaitu jika ingin 

bisa membaca al-Qur‟an tentunya harus belajar langsung dengan orang yang 

ahli dalam bidang tersebut. Maka tidak boleh belajar sekedar melihat di 

youtobe atau mendengarkan rekaman, tetapi harus bertatap muka langsung 

dengan sang guru. Tujuannya yaitu agar mampu membaca al-Qur‟an dengan 

baik dan benar, maka pertama kali yang harus kita pelajari tentunya 

mengetahui bagaimana membaca huruf per huruf hijaiyah. Kemudian perkata, 

perkalimat, dan lama-lama akan terbiasa membaca al-Qur‟an. Jadi, dengan 

kebiasaan tersebut akan melatih kita teliti dalam membaca ayat-ayat al-

Qur‟an. 

Belajar satu huruf satu huruf hijaiyah, seperti yang sudah dijelaskan di 

bab dua bahwa penjelasan tersebut seperti teori membaca Buttom-Up. teori 

membaca Buttom-Up adalah cara yang dimulai dengan mengenal sebuah 

huruf dalam sebuah kata, mengenal sebuah kata dalam sebuah kalimat, lalu 

mengenal kalimat dari sebuah teks bacaan.Tujuan dari membaca adalah untuk 
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mencari dan mendapatkan informasi untuk memahami suatu makna. Sehingga 

sangat penting bagi umat Islam untuk mampu membaca al-Qur‟an dengan 

baik dan benar agar memahami suatu makna atau isi kandungan dari ayat-ayat 

al-Qur‟an, dan terhindar dari kesalahan ataupun hal-hal yang menyimpang. 

Untuk lebih jelasnya mengenai faktor pendukung dan penghambat 

implementasi tahsin al-Qur‟an Metode Ummi akan di ringkas menjadi 

beberapa macam, yaitu sebagi berikut: 

1. Faktor Pendukung 

a. Ustādz atau guru pengajarnya adalah trainer Ummi Daerah Magetan 

Status guru pengajar tersebut yaitu trainer UMDA Magetan, maka 

bisa dikatakan akan mudah di pahami oleh peserta orang dewasa. 

Karena banyaknya pengalaman beliau tentunya semakin terlatih dan 

memiliki wawasan luas, khususnya menghadapi suatu rintangan atau 

kendala. Sehingga ketika ada permasalahan atau pertanyaan tentunya 

akan dicarikan solusinya. Selain itu, materi yang di sampaikan tentunya 

akan mudah di pahami jika yang mengajar adalah seorang trainer. 

b. Sarana dan prasarana yang memadai 

Sarana dan prasarana yang ada di YPIS Sabilil Haq begitu memadai. 

Adapun sarana dan prasarana di ruangan implementasi tahsin al-Qur‟an 

yaitu ada ruangan khusus untuk belajar, kipas angin, meja, buku. 

Adapula sarana yang lainnya yaitu kamar mandi kecil, wifi, tempat 

wudlu, dan mushola.  

c. Penggunakan buku ajar yang tepat (jilid anak-anak jilid 1 sampai 6) 
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Buku ajar merupakan sumber belajar yang tentunya sangat penting 

pula. Selain memudahkan peserta untuk belajar juga menambah ilmu 

dan wawasan peserta. Karena dengan menggunakan jilid anak-anak 

justru membantu memudahkan para orang tua untuk mengajari anaknya 

memperbaiki bacaan al-Qur‟an. 

Penggunaan jilid anak-anak dalam implementasi tahsin al-Qur‟an 

Metode Ummi pada orang dewasa tidak semena-mena hanya untuk 

memperbaiki bacaan al-Qur‟annya. Namun, juga memberikan bekal 

kepada peserta tahsin mengenai cara mengajarkan ke anak-anak pula. 

Karena supaya nanti kedepannya dapat membantu untuk syiar qur‟an. 

2. Faktor Penghambat 

a. Ustādz atau guru pengajarnya adalah trainer 

Jika trainer tersebut ada tugas dari UMDA (Ummi Magetan) untuk 

memandu khataman dan imtihan atau sedang menjadi munaqisy, maka 

tahsinnya akan di liburkan. Sehingga masuknya menjadi 2 minggu 

sekali. Akan tetapi jika tugas dari UMDA tidak terlalu pagi maka tahsin 

tetap akan masuk namun waktunya di ajukan pukul 07.00 pagi. 

b. Peserta tahsin 

Bisa kita lihat dari penjelasan sebelumnya, bahwa peserta tahsin 

adalah orang dewasa, maka bisa kita artikan bahwa umur dan status 

juga akan mempengaruhi.Orang dewasa yang tentunya sudah 

berkeluarga semua dan bahkan ada yang mempunyai cucu juga, maka 

absensi kehadiran peserta tidak selalu aktif. Tidak hadirnya peserta 

tidak semena-mena langsung libur semua, tetapi bertahap. Misalnya, 
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pertemuan pertama yang tidak masuk 3 orang (a, b, c), sedangkan 

pertemuan ke dua yang tidak masuk 4 orang (b, d, f, c). Sehingga ketika 

pergantian materi baru pasti ada peserta yang ketinggalan bab. Namun 

untuk menutupi kekurangan atas ketinggalan materi yang di dapat oleh 

peserta tahsin, solusinya ketika masuk lagi materinya akan di ulang 

beberapa halaman, sehingga memudahkan peserta yang tidak masuk. 

Walau faktor penghambat tersebut tidak menjadi suatu perkara yang 

besar, namun jika dibiarkan dan tidak dicarikan jalan keluarnya maka 

hasilnya banyak peserta yang kemungkinan besar malas masuk tahsin. 

Tidak hanya itu, adapula banyak materi yang tidak dikuasai oleh peserta 

dan hasil dari peserta yang bertahan kemungkinan juga tidak akan 

maksimal kemampuan yang diperoleh. 

Suatu kegiatan khususnya kegiatan yang berhubungan dengan syiar 

Qur‟an kunci utama keberhasilan adalah keikhlasan dari seorang guru. 

Ikhlas di sini meliputi banyak hal mulai dari ikhlas tenaga, ikhlas 

menghadapi berbagai macam rintangan, dan yang paling utama ikhlas 

mengenai gaji atas kerja kerasnya. Maksud dari ikhlas gaji adalah 

seorang guru yang mengajarkan Qur‟an tidak boleh mempunyai niat 

utamanya untuk memperoleh gaji. Karena niat tersebut dapat 

menghancurkan segalanya. Mulai dari peserta yang sulit dikontrol, 

keberhasilan peserta yang tidak maksimal dan tentunya proses mengajar 

guru yang tidak maksimal.
90
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Suatu niat dapat merusak bahkan menghancurkan suatu kegiatan 

khsusnya kegiatan tahsin al-Qur‟an. Misalnya seorang guru qur‟an yang 

bernama Ita mengajarkan Qur‟an ke suatu lembaga Taman Qur‟an, 

tetapi bu Ita tersebut niatnya tidak ikhlas karena cuma mengharapkan 

suatu imbalan khsusnya berupa uang. Maka hasil yang di peroleh bu Ita 

hanya uang saja. Kalau mengenai kenikmatan mengajar, kecintaan syiar 

Qur‟an dan sentuhan hati yang di pancarkan oleh peserta tersebut tidak 

akan di peroleh oleh guru tersebut. 

Oleh karena itu jika seorang guru masih memiliki sifat tidak ikhlas, 

maka jangan berharap implementasi tahsin tersebut dapat berjalan 

dengan baik dan mencapai target yang di harapkan. Dengan ikhlas akan 

menciptakan keberkahan dan pelangi yang indah. Begitulah pentingnya 

menjaga niat ikhlas dalam mengajarkan ilmu khususnya al-Qur‟an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

 

 

 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dan analisis mendalam, peneliti 

menyimpulkan: 

1. Latar belakang penggunaan jilid anak-anak Metode Ummi yang di pakai 

untuk implementasi tahsin al-Qur‟an Metode Ummi pada orang dewasa 

yaitu: (a) Banyak dari peserta tahsin yang kemampuan baca al-Qur‟annya 

masih dibawah standar, sehingga diperlukan latihan-latihan yang banyak 

dengan menggunakan jilid Metode Ummi anak-anak agar membiasakan 

dapat mengucap huruf-huruf arab. (b) Dengan berkembangnya zaman, 

khususnya agar anak-anak tidak terpengaruh dunia negatif dan tetap 

mempunyai bekal dalam mengontrol diri melalui al-Qur‟an, maka banyak 

dari dunia lembaga pendidikan baik formal maupun non formal sangat 

membutuhkan guru al-Qur‟an untuk mengajarkan ke anak didik mereka. 

2. Faktor pendukung implementasi tahsin tersebut yaitu: (a) Niat, semangat 

dan antusias dari peserta tahsin, (b) Pengajar tahsin tersebut adalah 

seorang trainer Ummi. Sehinga ketika ada kendala dalam tahsin dapat 
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terpecahkan dengan cepat dan baik,(c) Keikhlasan seorang pengajar tahsin 

tersebut yang tidak mengharapkan upah, (d) Sarana dan prasarana yang 

memadai. Kemudian faktor penghambat yaitu: Jadwal tahsin yang 

terkadang libur karena beliau yang  mengajar ada tugas dari UMDA 

Magetan misal munaqisy atau pemandu khotaman dan sebagainya. 

B. Saran 

Berdasarkanhasilpenelitian yang telahdilaksanakan, 

penelitidapatmemberikan saran yang mungkinbermanfaatuntukmeningkatkan 

implementasi tahsin Metode Ummi pada orang dewasa. 

1. Bagi ustādz yang mengajar tahsin tersebut yang sekaligus sebagai trainer 

UMDA Magetan, jika ada tugas dari kantor yang bertepatan dengan 

jadwal tahsin alangkah baiknya jadwal tahsin di undur sore atau hari lain. 

Sehingga dengan jadwal yang stabil dapat meningkatkan kemampuan 

membaca al-Qur‟an masyarakat dengan baik. 

2. Bagi peserta tahsin, jika tidak ada kepentingan yang benar-benar penting 

alangkah baiknya untuk diusahakan hadir. Sebab jika sekali tidak masuk 

akan merasa ingin mencoba lagi untuk tidak masuk dan lama-lama akan 

menjadi malas untuk mengikuti tahsin. 

3. Bagi peneliti yang berikutnya, diharapkan untuk memperhatikan lagi 

faktor-faktor lain yang berhubungan terhadap kemampuan membaca al-

Qur‟an orang dewasa, sebagai bahan pertimbangan melakukan penelitian 

berikutnya yang terkait dengan penggunaan buku ajar tahsin Metode 

Ummi pada orang dewasa. 
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