
 

1 

PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN BACA AL-QUR’AN DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE UMMI DI KELAS IV MI MA’ARIF SINGOSAREN 

PONOROGO 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

OLEH  

 

YENNY YUNIAN ERLIYANTI 

NIM: 210615123 

 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

2019 

 

  

 



2 

 

 

ABSTRAK  

Erliyanti, Yenny Yunian. 2019. Problematika Pembelajaran Baca Al-Qur’an Dengan 

Menggunakan Metode Ummi Di Kelas IV MI Ma’arif Singosaren Ponorogo. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Wirawan Fadly, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran baca al-Qur’an, Metode ummi  

 

Pembelajaran membaca al-Qur’an ialah sebuah proses yang menciptakan perubahan-

perubahan kemampuan melafalkan kata-kata atau abjad al-Qur’an yang diawali huruf alif sampai 

ya yang dilihatnya dengan mengerahkan beberapa tindakan melalui pengertian dan mengingat-

ingat. Salah satu metode pembelajaran membaca al-Qur’an yang mana ummi sendiri bermakna 

ibu yang identik dengan penuh kesabaran, ketabahan dan kelembutan. 

Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui pembelajaran baca al-Qur’an dengan 

menggunakan metode ummi di kelas IV MI Ma’arif singosaren Ponorogo; 2) Untuk mengetahui 

kesulitan yang dihadapi guru dalam pembelajaran baca al-Qur’an dengan menggunakan metode 

ummi di kelas IV MI Ma’arif Singosaren Ponorogo; 3) Untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi 

siswa dalam pembelajaran baca al-Qur’an dengan menggunakan metode ummi di kelas IV MI 

Ma’arif Singosaren Ponorogo; 4) Untuk mengetahui upaya guru dalam mengatasi kesulitan 

pembelajaran baca al-Qur’an dengan menggunakan metode ummi di kelas IV MI Ma’arif 

Singosaren Ponorogo. 

Saya melakukan penelitian di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo, dengan menggunakan 

penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya adalah analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data 

dari penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik 

pengumpulan data yang saya gunakan dari Miles dan Huberman adalah reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan.  

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa 1) Dalam pembelajaran baca al-Qur’an dengan 

menggunakan metode ummi ada 7 tahapan yang harus dilalui antara lain: pembukaan, apersepsi, 

penanaman konsep, pemahaman konsep, keterampilan, evaluasi, dan penutup. 2) Kesulitan yang 

dihadapi guru dalam pembelajaran baca al-Qur’an dengan menggunakan metode ummi yaitu 

siswa belum mampu dengan bacaan tajwidnya, siswa ramai, guru sulit mengkondisikan ruangan. 
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3) Kesulitan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran baca al-Qur’an dengan menggunakan 

metode ummi yaitu siswa sering lupa dengan materi yang sudah diajarkan, siswa sulit dalam 

penekanan makhraj. 4) Upaya guru dalam mengatasi kesulitan Pembelajaran baca al-Qur’an 

dengan menggunakan metode ummi yakni mengulang-ulang bacaan dan latihan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan yaitu cara yang sudah disusun oleh guru, yang berkeinginan, dan 

terjadi secara berkelanjutan sepanjang masa demi membimbing siswanya sebagai orang 

yang sadar akan pentingnya pendidikan dalam setiap kehidupan hingga dewasa kelak 

serta menjadi terbiasa untuk dididik. Demi memperoleh pembimbing ini asas pendidikan 

perlu mengarah kepada peningkatan semua aspek atau bagian kemampuan siswa, 

diantaranya aspek kognitif, afektif, serta berimplikasi atau berkaitan dengan aspek 

psikomotorik.1  

Pendidikan di Sekolah Dasar bermaksud untuk membantu siswa dalam modal 

penguasaan mulai dari belajar membaca, mencatat tulisan, berhitung, pengetahuan atau 

pengalaman, lalu kebolehan pembawaan yang berguna buat siswa searah demi kualitas 

pertumbuhan juga bekal mereka demi menggapai pendidikan atau pembelajaran di 

jenjang berikutnya.2  

Bila kita berbincang perihal definisi pendidikan dalam artian yang luas atau 

lepas jelas pula bakal diterima beragam makna akan pendidikan, lantaran pendidikan 

ibarat bentuk proses atau cara tidak semata-mata terjadi di sekolah, sebaliknya juga 

berlaku di kalangan famili serta kemasyarakatan. Akan tetapi, pendidikan yang tengah

                                                            
1 Ahmad Susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah dasar, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 

85.  
2 Ibid., 89.  
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kita bahas di sini yaitu pendidikan ibarat bentuk proses atau prosedur yang berlaku di 

sekolah.  

Jadi, boleh dibilang dasar berawal nya proses pendidikan yaitu proses atau 

prosedur pembelajaran. Niscaya pembelajaran ibarat bentuk prosedur yang perlu 

diciptakan sama pendidik supaya pengelolaannya berhasil membawa siswa menggait 

harapan pembelajaran yang sudah ditentukan.3 Kebolehan pengajar di dalam 

menyampaikan motivasi atau stimulus mencari ilmu, mengantarkan peran terbaik dalam 

prestasi pembelajaran.4  

Pembelajaran yaitu suatu aktivitas pendidik demi mengajarkan para-para 

siswanya, guna membangun para-para siswa berkeinginan belajar. 5 Pendidik wajib 

berpengetahuan menciptakan pembelajaran yang berkenan serta berfaedah kepada siswa. 

Rancangan yang didalami selayaknya dikaitkan pada dunia anak yang benar-benar 

melekat melalui kesibukan yang terjadi setiap hari. Meskipun demikian, diinginkan anak 

bakal makin lancar mengartikan rancangan-rancangan yang dipelajari atau ditekuninya. 6 

Selanjutnya, prosedur pembelajaran patut dilakukan dengan mudah atau ringan 

lalu serempak mengasyikkan supaya siswa tidak terpaksa menurut psikologi (ilmu jiwa) 

serta menganggap jenuh akan keadaan di kelas juga apa yang diarahkan sama 

pendidiknya. Kejadian ini sama dengan apa yang firmankan oleh Rasulullah yang 

                                                            
3 Novan Ardy Wiyani, Desain Pembelajaran Pendidikan Tata Rancang Pembelajaran Menuju Pencapaian 

Kompetensi, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 18.  
4 Gunawan Darmani, Model dan Strategi Pembelajaran Aktif & Menyenangkan, (Surabaya: Nizami 

Learning Center, 2016), 33.  
5 Mohamad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran Teori Dan Praktik Di Tingkat Pendidikan Dasar, (Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 2016), 183.  
6 Ahmad Susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran…, 94.  
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dimaksud:” Dari Anas RA bahwa Nabi SAW Bersabda: Mudahkalah dan jangan kamu 

persulit. Gembiralah dan janganlah kamu membuat lari.” (HR Bukhari). 7 

Suatu perihal yang lumayan jangan bisa terlalaikan bagi pengajar di sekolah 

dasar yaitu pengajar sepatutnya mengenal karakter atau kekhasan siswa yang hendak 

dibimbing. Lantaran buah hati yang terlihat di sekolah dasar tengah terbilang buah hati 

umur awal (anak usia dini), apalagi di kelas awal yaitu buah hati yang terbilang akan 

rentangan usia dini. Masa usia dini yaitu masa atau era yang sesaat namun membentuk 

era yang luar biasa berguna demi semangat kehidupan manusia. Makanya, demi era ini 

semua kemampuan yang dipunyai buah hati atau anak butuh dimotivasi sampai-sampai 

hendak meningkat secara maksimal. Siswa sekolah dasar yaitu masa atau era peralihan 

bermula dari sekolah taman kanak-kanak hingga ke sekolah dasar. 8 

Pengembangan daya berasumsi menempuh belajar membaca semestinya 

dimulai sedari dini. Pendidik sekolah dasar sanggup mengarahkan pelajarnya melalui 

membagi-bagikan persoalan-persoalan yang menguatkan mereka sanggup memajukan 

kepandaian berpikirnya atau berasumsi. Persoalan-persoalan yang diberikan pendidik 

bermaksud memotivasi pelajar buat berpikir atau berasumsi, ibarat persoalan apa sebab 

serta dengan cara apa. Jadi, persoalan yang diberikan berlandaskan pada bacaan atau teks 

bukan sekadar persoalan yang mencetuskan tanggapan berbentuk bukti.9 Makanya, 

pendidik-pendidik sekolah dasar menduduki posisi utama di dalam mengarahkan semua 

                                                            
7 Ismail, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis Paikem: Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, 

Efektif, Dan Menyenangkan, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2008),13.  
8 Ahmad Susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran…, 70.  
9 Farida Rahim, Pengajaran Membaca Di Sekolah dasar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 13.  



4 

 

 

pelajar biar mereka sanggup memahami aktivitas-aktivitas di dalam cara membaca 

dengan bagus.10  

Membaca yaitu bentuk keterampilan atau keahlian guna memajukan pikiran 

akal manusia ataupun jiwa. Artian, sampai-sampai akal berpikir orang berlebih ditetapkan 

akibat kultur maupun kebiasaan mengucapkannya secara makro (besar), memahami 

bacaan pun berakibat atas mutu pengembangan warga serta tanah air. Begitu halnya suatu 

adagium atau pepatah yang kita maklumkan bahwa naik turunnya suatu negara atau tanah 

air berkaitan dari ketertarikan serta kebiasaan membaca. Di Indonesia, ketertarikan baca 

masyarakat atau warga lagi lemah, yang spontan berefek kepada asal mula kompetensi 

penduduk yang lemah juga. Sedangkan, ketertarikan itu ialah pokok awal di dalam 

berlatih, termasuk ketertarikan membaca atau melafalkan. Singkatnya, tak bakal muncul 

cara mencari ilmu (belajar) ataupun membaca tanpa ketertarikan.  

Problematika atau kesulitan lemahnya ketertarikan membaca pula muncul pada 

ciptaan buku atau kitab yang diterbitkan baik secara jumlah ataupun mutu. Ini sungguh 

bersangkutan pada ketertarikan membaca masyarakat atau penduduk kita yang secara 

akal sehat bakal berakibat pada kebisaan membaca itu seorang, terlebih seterusnya sangat 

berdampak akan ketertarikan menulis atau mencatat.  

Kurangnya ketertarikan membaca menjadikan kesulitan awal yang dialami 

warga kita. Keadaan ini tampak lantaran ketinggalannya mutu sumber daya manusia kita 

oleh negara-negara jiran, dengan ini membuktikan mutu pendidikan atau pembelajaran 

kita makin lemah dibanding mereka. Salah satunya yaitu dampak lantaran kerutinan 

membaca atau melafalkan yang amat kurang serta ini berefek buruk terhadap mutu 

sumber daya manusia nya sendiri, karena kepiawaian daya kelogisan orang salah satu 

                                                            
10  Ibid., 16.  
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pokok awal (kunci utamanya) ditetapkan oleh keseringan serta berlimpah-limpah bacaan 

yang dibaca (kebiasaan membaca atau melafalkan). 11 

Selama sanggup membaca atau melafalkan dengan bagus bentuk materi buku, 

insan terlebih-lebih awal ditekankan wajib mengetahui huruf-huruf atau lambang yang 

tercantum serta sanggup membacakan alias menuturkan nya sama benar lalu akurat 

searah hukum-hukum pengucapannya semula. Demi mengetahui huruf-huruf atau 

lambang ibarat sebagian terkecil sampai-sampai orang bakal sanggup mengucapkan 

satuan bentuk (bahasa) terkecil yang mempunyai arti, selanjutnya bakal sanggup 

menuturkan campuran kata-kata serta satuan kata-kata ataupun kumpulan kata pokok 

yang paling tidak serta hasilnya bakal sanggup menuturkan sambungan kalimat atau 

perkataan dalam tampilan teks, selanjutnya mengucapkan tulisan bacaan.12  

Tingkatan tadi jika disamakan sama bacaan al-Qur’an, orang-orang ditekankan 

guna berupaya membacakan huruf-huruf atau lambang pada makhraj yang selaras atas 

hukum-hukum. Khusus dalam melafalkan al-Qur’an perlu diserentakkan sama 

penguasaan mengenal ilmu tajwid serta menerapkannya dalam mengucapkan bacaan. 

Mengenai perihal ini dapat dimengerti atas arahan membaca atau melafalkan al-Qur’an 

secara tartil, ialah kalam Allah SWT yang artinya “dan bacalah Al-Qur’an itu dengan 

perlahan-lahan” (QS Al-Muzzammil: 4). Penguasaan paling tidak inilah yang mesti 

dipegang sama siswa atau pelajar di dalam melafalkan al-Qur’an.13 

Al-Qur’an yaitu kitab Allah yang menjadikan asal mula semua ketentuan atau 

kaidah serta menjadikan patokan utama di dalam kehidupan, tercatat membicarakan 

                                                            
11 Ahmad Susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran…, 90-91.  
12 Maidir Harun Munawiroh, Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an Siswa SMA, (Jakarta: Puslitbang Lektur 

Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, 2007), 8-9.  
13 Ibid.,9-10.  
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mengenai pembelajaran.14 Maka jangan jadikan alasan guna enggak mempelajari atau 

menekuninya seumpamanya pula berhubung lanjut usia (tua), berhubung telah cukup 

umur (dewasa) serta semacamnya. Dalam taraf permulaan saja melafalkan al-Qur’an 

tambah indah, perihal ini berlangsung demi buah hati atau anak-anak, insan yang cukup 

umur atau usia lanjut, laki-laki atau perempuan, seluruhnya berkewajiban serta perlu 

guna menekuninya. 15 

Aktivitas pembelajaran membaca atau menuturkan al-Qur’an boleh dijalankan 

melalui bermacam-macam metode atau teknik pembelajaran untuk membangun situasi 

pembelajaran yang sanggup memikat kegemaran buah hati atau anak-anak demi 

menekuni al-Qur’an. Salah satu metode atau teknik pembelajaran al-Qur’an yang 

terbilang trendi (baru) serta terbilang berhasil di dalam pembelajaran al-Qur’an terpilih 

(khususnya) demi buah hati atau anak-anak yaitu metode ummi. Metode ummi yaitu 

salah satu metode atau taktik di dalam pembelajaran al-Qur’an. Ummi berarti ibu yang 

identik atau serupa karena sabar, tabah atau kuat hati, serta lembut. Padahal, di dalam 

pembelajaran al-Qur’an mengenakan metode ummi ini membawa tiga prinsip atau 

landasan yaitu mudah (metode ummi dirancang guna gampang dipelajari atau ditekuni 

pada siswa), menyenangkan (metode ummi dijalankan lewat cara pembelajaran yang 

memikat serta mengenakan pendekatan atau ancangan yang mengasyikkan kemudian 

menghilangkan efek terpaksa serta anggap cemas di dalam belajar atau berlatih al-

Qur’an), serta menyentuh hati (semua pendidik yang melatih metode ummi bukan 

semata-mata memberikan atau mengantarkan pembelajaran al-Quran sebagai bahan-

bahan teoretis atau material teoretis melainkan pula     memberitahukan substansi atau 

                                                            
14 Ismail, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis Paikem: Pembelajaran Aktif…,11.  
15 Zainal Abidin, Seluk-Beluk Al-Qur’an, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1992), 151.  
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intisari adab-adab al-Qur’an yang diterapkan di dalam perilaku-perilaku di momen cara 

belajar mengajar terjadi).16  

Di lembaga pendidikan MI Ma’arif Singosaren Ponorogo tersebut, salah satu 

bentuk proses pembelajarannya berupa pengajaran membaca al-Qur’an dengan 

menggunakan metode ummi yang diajarkan pada kelas 1 sampai kelas IV. Hal ini 

merupakan bentuk terobosan baru, mengingat belajar membaca al-Qur’an sejak dini 

adalah penting. Dalam pengajaran membaca al-Qur’an dengan menggunakan metode 

ummi, tentu tidak akan lepas dari sistem dan cara yang diterapkan oleh seorang guru 

dalam menyampaikan suatu materi.  

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di MI Ma’arif Singosaren 

Ponorogo, penulis berpendapat bahwa kendala yang dihadapi adalah belum 

maksimalnya kegiatan pengajaran membaca al-Qur’an, dan tempatnya. Hal ini dapat 

dilihat karena kurangnya konsentrasi siswa ketika diajar, siswa banyak yang ramai, 

beberapa siswa yang belum lancar membaca al-Qur’an dengan baik, fasih dan lancar. 

Sehingga memperlambat siswa dalam proses membaca Al-Qur’an.  

Salah satu guru MI Ma’arif Singosaren Ponorogo mengatakan bahwa 

berdasarkan pengalaman dari tahun sebelumnya terdapat banyak siswa yang lulus 

madrasah belum mampu membaca Al-Qur’an. Oleh karena itu, pihak madrasah 

mengadakan pembelajaran membaca al-Qur’an dengan metode ummi yaitu agar 

siswanya lebih mudah dalam belajar membaca Al-Qur’an, sehingga diharapkan ketika 

lulus mereka telah membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. Jadi di sinilah siswa 

                                                            
16“ Rendy Rinaldy Saputra, et al., Analisis Hubungan Penerapan Metode Ummi Dengan Kemampuan Baca 

Al-Qur’an Siswa SDIT Khoiru Ummah Liwa,” DIKDAS MATTAPA: Jurnal Ilmu Pendidikan Pendidikan Dasar, 

Vol 1 No 1, April 2018.,”, 33, http://journal. Stkip –andi-mattapa,ac.id/index.php/dikdas, diakses pada tanggal 25 

Januari 2018 pukul 20.00 WIB.  

http://journal/
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diperkenalkan metode ummi dalam belajar membaca Al-Qur’an supaya lebih mudah 

dalam mempelajarinya.     

Berdasarkan dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN BACA Al-

QUR’AN DENGAN MENGGUNAKAN METODE UMMI DI KELAS IV MI 

MA’ARIF SINGOSAREN PONOROGO” 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan dari uraian diatas, maka fokus penelitian ini adalah problematika 

pembelajaran baca Al-Qur’an dengan menggunakan metode ummi di kelas IV MI 

Ma’arif Singosaren Ponorogo.  

C. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pembelajaran baca Al-Qur’an dengan menggunakan metode ummi di 

kelas IV MI Ma’arif Singosaren Ponorogo?  

2. Apa kesulitan yang dihadapi guru dalam pembelajaran baca al-Qur’an dengan 

menggunakan metode ummi di kelas IV MI Ma’arif Singosaren Ponorogo?  

3. Apa kesulitan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran baca Al-Quran dengan  

menggunakan metode ummi kelas IV MI Ma’arif Singosaren Ponorogo?  

4. Apa upaya guru dalam mengatasi kesulitan pembelajaran baca Al-Qur’an dengan 

menggunakan metode ummi di kelas IV MI Ma’arif Singosaren Ponorogo?  
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D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Ingin mengetahui pembelajaran baca Al-Qur’an dengan menggunakan metode ummi 

di kelas IV MI Ma’arif Singosaren Ponorogo.  

2. Ingin mengetahui kesulitan yang dihadapi guru dalam pembelajaran baca al-Qur’an 

dengan menggunakan metode ummi di kelas IV MI Ma’arif  Singosaren Ponorogo.  

3. Ingin mengetahui kesulitan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran baca al-Qur’an 

dengan menggunakan metode ummi kelas IV MI Ma’arif Singosaren Ponorogo.  

4. Ingin mengetahui upaya guru dalam mengatasi kesulitan pembelajaran baca Al-

Qur’an dengan menggunakan metode ummi di kelas IV MI Ma’arif Singosaren 

Ponorogo.  

E. Manfaaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Teoretis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi terhadap khasanah 

keilmuan pada pembelajaran baca al-Qur’an dengan menggunakan metode ummi. 

Manfaat Praktis  

a. Bagi Lembaga  

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan motivasi bagi lembaga pendidikan yaitu 

MI Ma’arif Singosaren Ponorogo yang dijadikan lokasi penelitian untuk lebih 

meningkatkan pembiasaan kegiatan keagamaan di lembaganya.  
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b. Bagi Guru  

Menambah wawasan dalam mengembangkan pembelajaran baca al-Qur’an dengan 

menggunakan metode ummi.  

c. Bagi Peneliti  

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dari objek yang diteliti guna 

menyempurnakan dan bekal di masa mendatang serta untuk menambah 

pengalaman dan wawasan baik dalam bidang penelitian pendidikan maupun 

penulisan karya tulis.  

F. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam 

menelaah isi kandungan yang terdapat di dalamnya. Adapun sistematikanya terdiri atas 

bab I, bab II, bab III, bab IV, bab V, dan bab VI.  

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai gambaran umum untuk 

memberikan pola pikir secara keseluruhan penelitian yang meliputi latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan.  

Bab II telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori. Bab ini berfungsi untuk 

mengetengahkan acuan teori yang digunakan sebagai landasan melakukan penelitian 

yang berisi problematika pembelajaran baca al-qur’an dengan menggunakan metode 

ummi. Telaah hasil penelitian terdahulu ditulis untuk mengetahui perbedaan dan 

persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu serta untuk meyakinkan 

bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya.  
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Bab III berupa metode penelitian. Bab ini berisi metode penelitian yang di 

dalamnya menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian.  

Bab IV deskripsi data. Bab ini meliputi hal-hal yang didapat dari 

observasi/penelitian.  samping itu, bab ini juga berisi deskripsi data secara umum tentang 

MI Ma’arif Singosaren ponorogo yang terdiri atas sejarah singkat berdirinya, letak 

geografis, visi misi dan tujuan, struktur organisasi, keadaan guru dan siswa, dan keadaan 

sarana prasarana MI Ma’arif Singosaren Ponorogo. Deskripsi data khusus yaitu 

pembahasan tentang problematika pembelajaran baca al-Qur’an dengan menggunakan 

metode ummi di kelas IV MI Ma’arif Singosaren Ponorogo.  

Bab V analisis data. Dalam bab ini diuraikan data yang telah diperoleh dalam 

penelitian, yaitu problematika pembelajaran baca al-Qur’an dengan menggunakan 

metode ummi di kelas IV MI ma’arif singosaren ponorogo.  

Bab VI penutup yang berisi penjelasan kesimpulan yang diambil dari rumusan 

masalah, serta berfungsi mempermudah para pembaca dalam mengambil inti dari isi.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN ATAU KAJIAN 

TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu Dan Kajian Teori  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa acuan hasil 

penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu 

serta untuk meyakinkan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan 

sebelumnya.  

Pertama hasil penelitian Siti Chomsatin dengan “ Kegiatan Pembelajaran 

membaca Al-Qur’an di SDN I Nologatin Ponorogo”. Dari hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan kegiatan pembiasaan membaca Al-Qur’an 

di SDN 1 Nologaten Ponorogo di latar belakang sebagai bentuk pengenalan Al-

Qur’an kepada siswa sebagai pedoman umat islam sesuai dengan ajaran islam, 

sedangkan tujuannya adalah agar anak dapat membaca Al-Qur’an penanaman 

karakter dan menanamkan rasa cinta terhadap Al-Qur’an sejak dini (2) peran guru 

sebagai administrator: guru berperan mengatur waktu kegiatan, dan memberi 

tanda centang pada siswa yang lancar membaca Al-Qur’an untuk menciptakan 

suasana yang positif, motivator: guru berperan memberikan arahan dan dorongan 

kepada siswa, educator: guru berperan memantau, mengontrol, dan membimbing 

anak satu per satu dengan menggunakan metode iqro’, fasilitator: guru berperan 

memfasilitasi siswa dengan mendatangkan ustadz Gontor serta menyediakan 
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media belajar sebagai bantuan teknis dalam kegiatan pembiasaan berupa Al-

Qur’an, juz amma, dan Iqro’.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu prosedur 

peneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati. Persamaan yang peneliti temukan yaitu 

sama-sama mengajarkan siswa membaca Al-Qur’an. Sedangkan perbedaan yang 

peneliti temukan yaitu lebih memfokuskan pada pembiasaan membaca al-Qur’an 

dan peran guru dalam kegiatan pembiasaan membaca Al-Qur’an. Sedangkan yang 

hendak peneliti lakukan yaitu memfokuskan pada problematika pembelajaran 

baca al-Qur’an dengan menggunakan metode ummi pada siswa.  

Kedua hasil penelitian Karya Susmiati dengan judul “Implementasi 

Metode Wafa Dalam Meningkatkan Keterampilan Membaca Al-Qur’an (Studi 

Kasus Griya Al-Qur’an Al-Furqon Jl. Dr. Sutomo No. 72 Ponorogo)”.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pelaksanaan metode wafa’ dalam 

meningkatkan membaca Al-Qur’an dalam Griya Al-Qur’an Al-Furqon Ponorogo 

yaitu menggunakan Quantum Teaching (tumbuhan, alami, nama, demokrasi, 

ulangi, rayakan). Untuk evaluasi metode wafa’ dalam kegiatan membaca Al-

Qur’an di Griya Al-Qur’an al-Furqon adalah penilaian kenaikan halaman, 

ketentuan kenaikan buku, dan penilaian akhir.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan 

kualitatif. Persamaan yang peneliti temukan yaitu sama-sama membaca Al-

Qur’an. Sedangkan perbedaan yang peneliti temukan yaitu lebih memfokuskan 

pada penerapan metode wafa’ dalam pembelajaran Al-Qur’an dan Keterampilan 
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membaca Al-Qur’an siswa. Sedangkan yang hendak peneliti lakukan yaitu 

memfokuskan pada problematika pembelajaran baca al-Qur’an dengan 

menggunakan metode ummi pada siswa. 

B. Kajian Teori  

1. Problematika Membaca Al-Qur’an  

a. Pengertian Problematika Membaca Al-Qur’an  

Istilah problematika tidak asing lagi di telinga kita. Istilah 

problematika dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai 

sesuatu yang belum dapat dipecahkan atau yang menimbulkan 

permasalahan. Istilah problematika juga diartikan kesenjangan antara 

harapan dan kenyataan. Sementara pembelajaran dimaknai sebagai 

kegiatan yang dilakukan pendidik secara terprogram guna menjadikan 

siswa yang aktif.  

Berdasarkan deskripsi di atas, problematika pembelajaran diartikan 

sebagai kesulitan atau hambatan yang menghalangi terjadinya belajar. 

Permasalahan pembelajaran biasa muncul karena faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri 

siswa serta berpengaruh terhadap pembelajaran. Adapun faktor eksternal 

yaitu faktor yang muncul dari luar diri siswa sehingga berpengaruh 

terhadap pembelajaran. 17 

Adapun faktor internal yang dapat mempengaruhi munculnya 

permasalahan pembelajaran siswa yaitu:  

                                                            
17 Nursalim, Manajemen Belajar & Pembelajaran, (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018), 171.  
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1. Sikap belajar artinya siswa yang memiliki sikap hormat dalam belajar 

tidak akan memiliki masalah dalam pembelajaran. Sebaliknya jika 

sikap yang dimilikinya acuh terhadap pembelajaran maka beragam 

masalah akan muncul.  

2. Motivasi dan konsentrasi belajar artinya siswa perlu memiliki motivasi 

yang tinggi dan konsentrasi yang baik dalam pembelajaran agar tidak 

dihadapkan pada masalah pembelajaran. Sebaliknya jika siswa tidak 

memiliki motivasi dan lemah dalam konsentrasi maka beragam 

permasalahan pembelajaran akan dihadapi.  

3. Kemampuan dalam mengolah bahan ajar artinya permasalahan 

pembelajaran tidak akan dihadapi ketika memiliki kemampuan 

mengolah bahan ajar secara baik. Sebaliknya jika siswa tidak memiliki 

kemampuan mengolah bahan ajar maka permasalahan pembelajaran 

akan muncul.  

4. Kemampuan menyimpan serta memanggil hasil belajar artinya siswa 

tidak akan memiliki masalah ketika dapat menyimpan serta memanggil 

informasi yang telah disimpan secara baik. Misal pada saat ujian siswa 

perlu menjawab beragam soal. Jika siswa salah memanggil informasi 

atau informasi yang dibutuhkan menghilang maka soal tidak dapat di 

jawab dengan benar.  

5. Intelegensi dan kepercayaan diri artinya siswa tidak akan mengalami 

masalah dalam pembelajaran ketika memiliki strategi yang jelas untuk 

menggunakan intelegensi dan rasa percaya diri yang dimiliki. Dengan 
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demikian siswa tetap perlu waspada karena tingkat intelegensi dan rasa 

percaya diri yang berlebihan bisa menjerumuskan siswa dalam 

kegagalan.  

6. Keinginan kuat untuk meningkatkan kompetensi diri artinya siswa tidak 

akan mengalami masalah pembelajaran ketika memiliki keinginan kuat 

untuk meningkatkan kompetensi diri. Dikarenakan keinginan ini dapat 

menjadi benteng siswa dari kemungkinan terjadinya perbuatan 

menyimpang dalam pembelajaran. 18 

Sementara faktor eksternal, sering kali ditimbulkan akibat lingkungan 

yang tidak mendukung, kesediaan sumber daya khususnya, sangat 

mempengaruhi munculnya problematika pembelajaran. adapun faktor 

eksternal yang dapat mempengaruhi munculnya problematika pembelajaran 

yaitu:  

1. Keberadaan pendidik artinya problematika pembelajaran dapat dialami 

siswa pada saat pendidik tidak menjalankan tugasnya dengan baik. 

Misalnya pendidik seringkali meninggalkan ruang kelas dan memberikan 

contoh yang tidak sesuai.  

2. Sarana dan prasarana pembelajaran artinya sarana prasarana bisa menjadi 

masalah bagi siswa jika tidak tersedia pada saat dibutuhkan dalam 

pembelajaran. sebaliknya jika sarana prasarana yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran dimiliki secara lengkap akan meningkatkan kualitas 

pembelajaran siswa.  

                                                            
18 Ibid., 172-173.  
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3. Kebijakan penilaian artinya kebijakan penilaian yang diterapkan pendidik 

dapat menentukan keberhasilan pembelajaran siswa. sebaliknya jika 

ketentuan penilaian tidak dipenuhi siswa maka bisa jadi ia akan tinggal 

kelas atau tidak lulus.  

4. Kondisi sosial siswa artinya jika kondisi sosial dan lingkungan siswa 

mendukung pembelajaran maka permasalahan pembelajaran tidak akan 

terjadi. Sebaliknya jika kondisi serta lingkungan sosial siswa tidak 

mendukung pembelajaran maka aktivitas siswa akan terganggu.  

Meskipun demikian masalah ini perlu segera diselesaikan. Salah 

satu cara klasik yang dapat dilakukan yaitu intensifikasi pembelajaran bagi 

siswa terkait kesulitan yang dialami.19 

Jadi yang dimaksud problematika membaca al-Qur’an ialah 

persoalan-persoalan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran baca al-Qur’an 

dengan menggunakan metode ummi di kelas IV MI Ma’arif Singosaren 

Ponorogo.  

2. Pembelajaran Membaca Al-Qur’an  

a. Pengertian Pembelajaran Membaca Al-Qur’an   

Secara sederhana, kata pembelajaran (instruction) berarti 

semacam “upaya atau cara demi membelajarkan atau mendidik orang-

orang ataupun kelompok orang melewati bermacam-macam upaya (effort), 

serta bermacam-macam strategi, metode serta pendekatan ke arah 

pencapaian yang sudah dipersiapkan”. Pembelajaran bisa juga dianggap 

seperti kegiatan atau keaktifan pendidik secara terprogram (terancang) 

                                                            
19 Ibid., 174-175.  
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dalam bentuk instruksional (petunjuk) guna membangun siswa belajar 

(bersekolah) secara giat yang mengutamakan akan sumber belajar.20 Maka, 

pada hakikat (kenyataannya) pembelajaran yaitu cara membentuk siswa 

supaya hendak belajar serta sanggup belajar menempuh beragam 

pengalaman atau pengetahuan supaya perilakunya bisa beralih menjadi 

makin baik lagi. Dengan begitu, di dalam pengajaran aktivitas pendidik 

yaitu memberikan penjelasan terhadap siswa serta menjadikan satu-

satunya sumber penjelasan demi siswanya. Demikianlah alasannya dalam 

proses pengajaran (pendidikan), hubungan antara pendidik bersama siswa 

makin didominasi (dipengaruhi) oleh pendidik serta yang timbul sekadar 

transformasi pengetahuan saja.21 Dalam UU No.2 Tahun 2013 tentang 

Sisdiknas pasal 1 ayat 20, pembelajaran yaitu proses interaksi atau 

hubungan siswa sama pendidik serta sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar.22 

Keberhasilan proses atau cara pembelajaran dalam suatu sekolah 

benar-benar dipengaruhi oleh kompetensi atau kemampuan pengajar 

selaku pendidik profesional (berpengalaman). Dalam prosedur pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2008 perihal pengajar bahwasanya pengajar yaitu 

pendidik berpengalaman atas kewajiban pokok atau utama pendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi siswa bagi pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dengan demikian, di 

                                                            
20 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2014), 4.  
21 Novan Ardy Wiyani, Desain Pembelajaran Pendidikan.., 20.  
22 Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras, 2012), 4.  
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dalam kegiatan pembelajaran pendidik membelajarkan (mendidik) siswa 

melalui berbagai kegiatan seperti mendidik, menilai, dan mengevaluasi 

siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukannya. 

Di dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut, pendidik 

akan menjadi pihak yang berhak untuk mengambil keputusan atau inisiatif 

secara rasional, sadar, terencana mengenai tujuan pembelajaran, 

pengalaman belajar apa yang hendak dia berikan kepada siswanya, 

menentukan berbagai sumber belajar, alat evaluasi pembelajaran apa yang 

hendak digunakan untuk meraih tujuan serta pengalaman-pengalaman 

tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pendidikan yaitu 

seorang desainer atau perancang pembelajaran.23 

Sebagai seorang perancang pembelajaran, pendidik harus 

memosisikan siswanya sebagai pusat dari segala prose pembelajaran. 

keputusan-keputusan maupun berbagai inisiatif yang diambil dalam 

menentukan pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, evaluasi 

pembelajaran harus sesuai dengan suasana siswanya, baik dalam hal latar 

belakang sosialnya, kecerdasan intelektualnya, minat dan bakatnya, serta 

gaya belajar siswa itu sendiri. Jadi, analisis pertumbuhan siswa yaitu suatu 

hal yang penting yang harus dilaksanakan oleh pendidik sebelum dia 

mendesain tujuan pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan 

evaluasi pembelajaran.24 

                                                            
23 Novan Ardy Wiyani, Desain Pembelajaran Pendidikan..,29. 
24 Ibid., 29-30.  
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Proses pembelajaran dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan 

dimana terjadi penyampaian materi pembelajaran dari seorang tenaga 

pendidik sepada seluruh siswa yang dimilikinya. Karenanya kegiatan 

pembelajaran ini sangat bergantung pada komponen-komponen yang ada 

di dalamnya dari sekian banyak komponen tersebut, maka yang paling 

utama ialah adanya siswa, tenaga pendidik, media pembelajaran, materi 

pembelajaran serta adanya rencana pembelajaran. 25 

Keberadaan komponen tersebut dalam sebuah proses 

pembelajaran merupakan sebuah hal yang teramat penting karena 

komponen tersebut sangat bergantung satu sama lain. Misalnya saja 

tentang adanya tenaga pendidik yang berkualitas. Tenaga pendidik yang 

berkualitas dan dapat menjalankan fungsinya sebagai secara aktif dan 

kondisional ialah sebuah hal yang cukup berpengaruh dalam sebuah 

kegiatan pembelajaran. Tenaga pendidik tersebut berperan dalam 

mewujudkan sebuah situasi pembelajaran yang baik bagi para siswanya, 

menggunakan rencana pembelajaran yang baik dan sesuai sehingga 

jalannya proses pembelajaran yang diterima oleh para siswa dapat 

dikontrol, serta mampu menggunakan dan memaksimalkan adanya media 

pembelajaran guna meningkatkan pemahaman para siswa terkait dengan 

materi pelajaran yang disampaikannya. Jika hal tersebut dipahami sebagai 

sebuah kebutuhan dalam proses pembelajaran, maka akan menjadikan 

sebuah kegiatan pembelajaran yang berkualitas. 26 

                                                            
25 Mohamad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran Teori…, 339.  
26 Ibid., 339-340.  
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Aktivitas membaca dalam pembelajaran menciptakan suatu 

pilihan untuk mengutarakan pelajaran berbentuk bacaan. Dengan proses 

membaca tentu mengajarkan kepada sebuah kemampuan yang berperan 

penting dalam peningkatan pelajaran. Pendidikan ini dibutuhkan demi 

melihat keaslian pelafalan atau pengucapan bacaan teks bagi siswa. Kalau 

terjadi kekeliruan pelafalan kemudian pendidik boleh membenarkan 

secara langsung.27 

Membaca ialah aktivitas kompleks yang meliputi fisik serta 

mental. Aktivitas fisik yang melekat pada membaca ialah gerak mata serta 

ketajaman. Aktivitas mental melekat pada ingatan atau memori serta 

pemahaman. Siswa bisa membaca dengan baik jika mampu melihat huruf-

huruf dengan jelas, mampu menggerakan mata, mengingat simbol-simbol 

bahasa yang tepat, serta memiliki pembelajaran yang cukup untuk 

memahami bacaan.28 

Pendidikan agama Islam diajarkan untuk memperdalam 

kemampuan siswa dalam membaca, mengetahui arti dan memahami 

kandungan ayat-ayat al-Qur’an. 29 Al-Qur’an yaitu firman Allah yang 

mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, ditulis 

dalam mushaf yang disampaikan dengan mutawatir dan bila dibaca 

menjadi ibadah.30 Al-Quran sebagai petunjuk jalan hidup bagi umat 

manusia menjadi penting untuk dibaca dan di pahami isi kandungannya 

                                                            
27 Nursalim, Manajemen Belajar & Pembelajaran…), 106.  
28 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta PT RINEKA CIPTA, 2003), 

200-201.  
29 Maidir Harun Munawiroh, Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an…, 13.  
30 Ibid., 14.  
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karena akan menuntun manusia ke arah jalan yang benar. Bahkan seorang 

muslim yang membaca al-Qur’an yang masih dalam tingkat terbata-bata ia 

akan mendapat pahala. 31 

Secara keseluruhan yang dimaksud pengertian pembelajaran 

membaca al-Qur’an ialah sebuah proses yang menciptakan perubahan-

perubahan kemampuan melafalkan kata-kata atau abjad al-Qur’an yang 

diawali huruf alif sampai ya yang dilihatnya dengan mengerahkan 

beberapa tindakan melalui pengertian dan mengingat-ingat.  

b. Dasar-dasar Pembelajaran Membaca Al-Qur’an  

Al-Qur’an ialah perintah Allah yang berisi arahan serta mengasih 

bimbingan terhadap umat muslim di dalam mengambil perjalanan hidup 

supaya selamat dunia serta akhirat, dan dimasukkan pada kalangan kaum-

kaum yang memperoleh hikmah dari Allah SWT. Demi itulah, tiada ilmu 

yang lebih awal guna dipelajari atau ditekuni bagi kaum muslim. Begitu 

juga sabda Nabi Muhammad saw yang artinya “sebaik-baik kamu adalah 

orang yang mempelajari al-Qur’an dan mengerjakannya” (HR. Bukhari).32 

Mempelajari al-Qur’an itu seharusnya mulai sedari dini, sejak 

usia 5 atau pun 6 tahun, lantaran usia 7 tahun sudah diperintahkan 

menerapkan salat. Rasulullah pernah mengungkapkan “perintahlah anak-

anakmu menerapkan salat bila sudah berumur 7 tahun serta pukullah 

                                                            
31 Ibid., 14-15.  
32 Arif Hidayat, Cara Kilat Pandai Membaca Al-Qur’an, ( Jakarta: Basmallah, 2011),13.  
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(marahilah) bila dia tidak menerapkan salat kalau sudah berusia 10 tahun”. 

33 

Mewujudkan anak-anak dapat mempelajari al-Qur’an mulai 

sedari dini ialah kewajiban orang tuanya masing-masing berdosalah orang 

tua yang mempunyai anak, tetapi anak-anaknya tidak pandai membaca al-

Qur’an tidak ada malu yang paling besar di hadapan Allah nantinya, 

bilamana anak-anaknya tidak pandai membaca al-Qur’an. Sebaliknya, 

tidak ada kegembiraan yang lebih memuncak nantinya, bilamana orang tua 

dapat menjadikan pandai membaca al-Qur’an. Rasulullah telah 

mengatakan “tidak ada suatu keuntungan bagi seorang yang telah 

menjadikan anaknya pandai membaca al-Qur’an, kecuali baginya nanti 

pada hari kiamat akan diberikan suatu mahkota dari dalam surga”. 34 

Setiap mukmin yakin bahwa membaca al-Qur’an saja sudah 

termasuk amal yang sangat mulia dan akan mendapat pahala yang berlipat 

ganda, sebab yang dicatatnya itu ialah kitab suci al-Qur’an. Malahan 

membaca al-Qur’an itu bukan saja menjadi amal serta ibadah, tetapi juga 

menjadi obat dan penawar bagi orang yang gelisah jiwanya.35 Allah 

memberikan banyak kemudahan bagi yang mau mempelajari al-Qur’an 

baik dari segi membaca, menghafal dan lainnya. Oleh karena itu wajar 

sekali jika ada salah satu diantara kami yang fasih dalam melafalkan 

huruf, serta lancar membaca al-Qur’an dengan cepat.36 

                                                            
33 Zaenal Abidin, Seluk-Beluk Al-Qur’an, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1992), 150.  
34 Ibid., 150-151.  
35 Ibid., 153.  
36 Arif Hidayat, Cara Kilat Pandai Membaca…, 3-4.  
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c. Adab-adab Pembelajaran Membaca Al-Qur’an  

Selagi membaca al-Qur’an, maka seorang muslim harus 

mencermati adab-adab demi memperoleh kesempurnaan dalam membaca 

al-Qur’an sebagai berikut:37  

1. Dianjurkan membaca al-Qur’an setelah berwudhu, dalam kondisi 

bersih, karena yang dibaca yaitu al-Qur’an.  

2. Dianjurkan membaca atau melafalkan al-Qur’an di lokasi yang bersih 

seperti di rumah, mushalla serta lokasi-lokasi yang lain yang sekiranya 

bersih.  

3. Dianjurkan membaca al-Qur’an mengarah ke kiblat (arah kakbah), 

melafalkannya dengan khusyuk atau sungguh-sungguh serta tenang, 

begitu juga dengan berbusana yang sesuai.  

4. Selagi membaca al-Qur’an mulut hendaknya bersih, tidak dimasukkan 

makanan, seharusnya sebelum membaca al-Qur’an mulut serta gigi 

dibersihkan terlebih dahulu.  

5. Sebelum membaca al-Qur’an disunahkan membaca ta’awwudz yang 

berbunyi “a’udzubillahi minasy syaitha nirrajim. Sesudah itu barulah 

membaca bismillahirrahmanir rahim. Maksudnya diminta lebih dahulu 

perlindungan Allah supaya terhindar dari tipu daya setan, sehingga hati 

serta pikiran tetap tenang di waktu membaca al-Qur’an serta terhindar 

dari godaan-godaan.  

6. Dianjurkan membaca al-Qur’an dengan tartil maksudnya dengan 

bacaan yang pelan-pelan serta tenang, sesuai dengan perintah Allah 

                                                            
37 Ibid., 13.  
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yang artinya ‘Dan bacalah al-Qur’an itu dengan tartil’ (QS. Al-

Muzzammil ayat 4).  

7. Bagi orang yang sudah mengerti arti dan maksud ayat-ayat al-Qur’an, 

disunahkan melafalkannya dengan penuh perhatian serta pemikiran 

tentang ayat-ayat yang dibacanya itu dan maksud-maksudnya.  

8. Dalam membaca al-Qur’an hendaklah betul-betul dihayati arti serta 

maksudnya.  

9. Dianjurkan membaca al-Qur’an dengan suara bagus lagi merdu, 

karena suara yang bagus serta merdu itu menambah keindahan dalam 

membaca al-Qur’an. Rasulullah bersabda yang artinya kamu “hiasilah 

al-Qur’an dengan suaramu yang merdu”.  

10. Sedapat-dapatnya membaca al-Qur’an janganlah diputuskan hanya 

karena mau berbicara dengan orang lain. 38 

d. Komponen-komponen Pembelajaran Membaca Al-Qur’an  

Demi mewujudkan proses pembelajaran yang lebih maksimal, 

maka diperlukan komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama 

lain sebagai berikut:  

1. Peserta didik, yaitu pembelajar atau siswa yang sedang mengikuti proses 

pembelajaran di suatu lembaga atau jenjang pendidikan tertentu.  

2. Tujuan pembelajaran, yaitu komponen yang paling penting dalam 

rancangan pembelajaran setelah komponen peserta didik sebagai 

pembelajar.  

                                                            
38 Zaenal Abidin, Seluk-Beluk.., 145-149.  
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3. Pengalaman belajar, dalam proses pembelajaran pendidik menciptakan 

suasana yaitu pengalaman belajar yang dirancang agar siswa dapat 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengalaman belajar tersebut 

harus dapat mendorong siswa untuk aktif di dalam belajar, baik secara 

fisik ataupun non fisik.  

4. Sumber-sumber belajar, yaitu segala sesuatu yang memungkinkan siswa 

dapat memperoleh pengalaman belajar. Yang di dalamnya meliputi 

lingkungan fisik seperti tempat belajar, bahan serta alat yang digunakan 

dan personal seperti guru, petugas perpustakaan, serta siapa saja yang 

berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung demi 

keberhasilan dalam pengalaman belajar.  

5.  Evaluasi pembelajaran, yaitu salah satu komponen dalam rancangan 

pembelajaran. Itu sebabnya komponen evaluasi pembelajaran ini 

memiliki fungsi guna mengetahui apakan tujuan pembelajaran yang 

telah diterapkan sudah tercapai.39 

3. Metode Ummi  

a. Pengertian Metode Ummi  

Kata metode bermula dari bahasa Yunani yaitu metha yang 

berarti melalui dan hodos berarti jalan. Metode dimaknai ibarat proses 

demi melaksanakan rencana atau program yang sudah dirangkai biar 

tujuan yang dihendaki terlaksana secara maksimal. 40 

                                                            
39 Novan Ardy Wiyani, Desain Pembelajaran…, 26-28.  
40  Nursalim, Manajemen Belajar…, 117.  
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Ummi berarti “ibuku” (bermula dari bahasa Arab dari kata 

“Ummun” dengan imbuhan ya’ mutakalim). Mematuhi serta mengenang 

kebaikan ibu. Tiada orang yang paling berguna bagi kita semua melainkan 

bapak ibu kita terutama ibu. Ibulah yang sudah mendidik banyak perihal 

terhadap kita, terus melatih bahasa demi kita serta insan yang paling 

berhasil membimbing bahasa di dunia yaitu ibu kita. Semua anak atau 

buah hati pada umur 5 tahun mampu berbicara atau berbincang bahasa 

ibunya. Pendekatan atau ancangan yang dipakai dalam pembelajaran al-

Qur’an metode ummi ialah pendekatan bahasa ibu, serta pada prinsipnya 

pendekatan bahasa ibu ada tiga poin antara lain:  

1. Direct Methode (metode langsung) yaitu langsung atau serta merta 

dibaca tanpa dieja.  

2. Repeatation (diulang-ulang) yaitu melafalkan al-Qur’an tentu tambah 

terlihat kebagusannya, kemampuan, serta kemudahan atau ringan saat 

kita menirukan ayat al-Qur’an atau surat di dalam al-Qur’an.  

3. Kasih sayang yang tulus yaitu keeratan kasih sayang, kasih sayang yang 

ikhlas, serta ketabahan seorang ibu di dalam membimbing buah hati 

ialah kunci keberhasilannya. 41 

Jadi Metode ummi adalah salah satu metode pembelajaran 

membaca al-Qur’an yang mana ummi sendiri bermakna ibu yang identik 

dengan penuh kesabaran, ketabahan dan kelembutan. 

 

 

                                                            
41 Modul Sertifikasi Guru Al-Qur’an Metode Ummi, 4-5.  



28 

 

 

b. Motto, Visi, dan Misi Metode Ummi  

1. Motto metode ummi  

a) Mudah yaitu metode ummi dirancang guna bisa dipelajari atau 

didalami buat siswa, bisa dilatih buat pendidik serta bisa diterapkan 

dalam pembelajaran di sekolah formal maupun lembaga non formal.  

b) Menyenangkan yaitu metode ummi dilakukan lewat proses 

pembelajaran yang memikat, memakai pendekatan atau ancangan 

yang menyenangkan sehingga menghilangkan ingatan terpaksa 

serta rasa cemas dalam belajar al-Qur’an.  

c) Menyentuh hati yaitu semua pendidik yang melatih metode ummi 

bukan semata-mata memberikan atau mengantarkan pembelajaran 

al-Quran sebagai bahan-bahan teoretis atau material teoretis 

melainkan pula memberitahukan substansi atau intisari adab-adab 

al-Qur’an yang diterapkan di dalam perilaku-perilaku di momen 

cara belajar mengajar terjadi.  

2. Visi metode ummi  

Visi Ummi Foundation yaitu sebagai lembaga utama dalam 

mewujudkan generasi atau keturunan yang Qur’ani. Ummi Foundation 

berkeinginan sebagai percontohan bagi lembaga-lembaga yang 

memiliki visi atau pandangan yang sama dalam memajukan 

pembelajaran al-Qur’an yang mengutamakan pada mutu serta 

kekuatan sistem.  
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3. Misi metode ummi  

a) Menciptakan lembaga profesional atau pengalaman dalam 

pendidikan al-Qur’an yang mendasar sosial atau kemasyarakatan 

serta khotbah. 

b) Menciptakan prosedur pengelolaan pembelajaran al-Qur’an yang 

mendasar atas mutu atau tingkatan. 

c) Sebagai pokok perolehan pembelajaran serta khotbah al-Qur’an 

bagi rakyat. 42 

c. Kekuatan Metode Ummi  

Metode ummi tidak hanya mengandalkan kekuatan buku tetapi 

lebih pada 3 keutamaan utama antara lain:  

1. Metode yang bermutu (Buku Membaca Al-Qur’an Metode Ummi)  

Yang terdiri dari buku Pra Tk, jilid 1-6, buku Ghorib al-Qur’an dan 

tajwid dasar buku ummi edisi dewasa.  

2. Guru yang bermutu  

Semua guru yang mengajar metode ummi melalui proses 3 

tahapan yang meliputi tes tashih, tahsin, dan sertifikat. Adapun 

kualifikasi guru yang diharapkan antara lain:  

a) Tartil baca al-Qur’an. 

b) Menguasai Ghoroibul Qur’an dan tajwid dasar.  

c) Terbiasa membaca al-Qur’an setiap hari.  

d) Menguasai metodologi ummi yaitu guru harus menguasai cara 

mengajarkan pokok bahasa yang terdapat di semua jilid.  

                                                            
42 Ibid…,3-4.  
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e) Berjiwa dai dan murobbi yaitu guru tersebut tidak hanya sekadar 

mengajar atau mentransfer ilmu tetapi guru tersebut bisa menjadi 

pendidik atau guru bagi siswa untuk menjadi generasi Qurani.  

f) Disiplin waktu yaitu guru terbiasa tepat waktu di setiap kegiatan atau 

aktivitasnya.  

g) Komitmen pada mutu yaitu guru senantiasa menjaga mutu di setiap 

pembelajarannya.  

3. Sistem berbasis mutu  

Sistem berbasis mutu di metode ummi dikenal dengan 10 

pilar antara lain:  

a) Goodwill Manajemen 

    Yaitu dukungan dan perhatian dari pihak pimpinan atau 

pengelola terhadap pembelajaran al-Qur’an.  

b) Sertifikasi guru  

Yaitu semua guru sudah lulus tes tahsin serta mengikuti 

pelatihan metodologi manajemen pengelolaan pembelajaran al-

Qur’an metode ummi.  

c) Tahapan yang baik dan benar  

Yaitu tahapan yang sesuai karakteristik objek yang akan 

diajar, tahapan yang sesuai dengan bidang apa yang akan kita 

ajarkan, dan tahapan yang sesuai dengan problem kemampuan 

orang yang membaca al-Qur’an.  
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d) Target jelas dan terukur  

Yaitu penerapan target dan terukur juga penting dari 

ketercapaian tiap tahap sehingga mudah dievaluasi ketuntasan 

nya.  

e) Mastery learning yang konsisten  

Yaitu keberhasilan atau ketuntasan dalam metode ummi 

adalah mendekati 100 % khususnya pada jilid sebelum gharib dan 

tajwid, karena ketuntasan belajar materi sebelumnya akan 

mempengaruhi keberhasilan ketuntasan belajar materi 

sebelumnya. Adapun prinsip dasar dalam mastery learning adalah 

bahwa siswa hanya boleh melanjutkan ke jilid berikutnya jika jilid 

sebelumnya benar-benar baik dan lancar.  

f) Waktu memadai  

Yaitu waktu yang dibutuhkan minimal 4-5 kali seminggu 

dan setiap pertemuan 60-70 menit serta akan semakin sempurna 

hasilnya jika ada tambahan latihan mandiri.  

g) Quality control yang intensif  

Yaitu kontrol mutu atau kualitas yang dilakukan oleh 

internal (koordinator pembelajaran al-Qur’an di sebuah sekolah 

atau lembaga) dan kontrol eksternal yang hanya dilakukan oleh 

team ummi foundation atau beberapa orang yang 

direkomendasikan oleh ummi foundation untuk melihat langsung 
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kualitas hasil produk dalam pembelajaran al-Qur’an metode ummi 

di sekolah.  

h) Rasio guru dan siswa yang profesional  

Yaitu rasio yang ideal dalam belajar membaca al-Qur’an 

adalah seorang guru mengajar maksimal 10 sampai 15 siswa tidak 

lebih.  

i) Progress report setiap siswa  

Yaitu sistem ummi dibuat agar setiap siswa mendapatkan 

pelayanan terbaik selama proses pembelajaran berlangsung, 

sehingga evaluasi detail setiap siswa setiap periodik harus 

dilakukan oleh guru dan manajemen, baik itu evaluasi harian, 

mingguan, bulanan, saat kenaikan jilid, maupun ujian akhir siswa.  

j) Koordinator yang handal  

Yaitu peran aktif dan skill yang baik dalam memimpin 

segala sumber daya yang ada di lembaga, mampu masalah dan 

disiplin administrasi merupakan standar yang harus dimiliki 

seorang koordinator/ kepala TPQ. 43 

d. Model Pembelajaran Metode Ummi  

Diantara spesifikasi metodologi ummi adalah penggunaan model 

pembelajaran yang memungkinkan pengelolaan kelas yang sangat 

kondusif sehingga terjadi integrasi pembelajaran Al-Qur’an yang tidak 

hanya menekan ranah kognitif. Metodologi tersebut dibagi menjadi 4 

yaitu:  

                                                            
43 Ibid., 5-9.  
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1. Privat /Individual 

Yaitu murid dipanggil satu persatu untuk setor bacaan, 

kemudian murid yang lainnya diminta untuk membaca buku ummi/ 

menulis buku di buku latihan sambil menunggu giliran.  

2. Klasikal Individual 

Yaitu sebuah metode pembelajaran baca Al-Qur’an yang 

dijalankan dengan cara membaca bersama-sama halaman yang 

ditentukan oleh guru, kemudian pembelajaran dilanjutkan dengan 

individual (seperti halnya metode privat/individual).  

3. Klasikal Baca-Simak 

Yaitu sebuah metode pembelajaran baca Al-Qur’an yang 

dijalankan bersama-sama, pembelajaran dilanjutkan dengan baca 

simak. Ketika proses baca simak, salah satu murid membaca buku 

ummi, kemudian yang lainnya diminta untuk membuka halaman yang 

dibaca murid tersebut. Selanjutnya menyimak bacaan murid yang 

membaca tadi.  

4. Klasikal Baca-Simak Murni  

Yaitu metode baca simak murni sama dengan metode klasikal 

baca simak, perbedaan nya kalau klasikal baca simak murni jilid dan 

halaman anak dalam satu kelompok sama. 44

                                                            
44 Ibid, 9-10.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada 

kondisi yang alamiah. 45 Peneliti secara langsung mencari data di lokasi penelitian 

yang akan diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang 

sifatnya umum terhadap kenyataan sosial.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Secara sederhana studi 

kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu 

organisasi, satu program kegiatan, dan sebagaimana dalam waktu tertentu. Data 

studi kasus diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang 

diperoleh dari sekolah.46 Alasan peneliti memilih jenis penelitian ini bertujuan 

ingin mendapatkan deskripsi data yang intensif dan analisis mengenai 

problematika pembelajaran baca al-Qur’an dengan menggunakan metode ummi di 

kelas IV MI Ma’arif Singosaren Ponorogo. 

B. Kehadiran Peneliti  

Pada kegiatan penelitian ini, kehadiran peneliti sangat penting dan 

bertindak sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data. Ciri-ciri dari 

penelitian ini adalah tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan diri peneliti menjadi 

subjek secara langsung dan terjun untuk mengadakan observasi, wawancara, serta 

                                                            
45 Afifudin et al, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009),57.  
46 Zaenal Arifin, Penelitian Pendidikan: Metode Dan Paradigma Baru (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2012), 152.  
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mengumpulkan data dari lokasi penelitian, dalam kegiatan ini peran besar peneliti 

dalam menentukan skenarionya. Peneliti sebagai pengamat partisipan yang ingin 

mengetahui problematika pembelajaran baca al-Qur’an dengan menggunakan 

metode ummi di kelas IV MI Ma’arif Singosaren Ponorogo. 

C. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di MI Ma’arif Singosaren 

Ponorogo yang terletak di Jalan Singajaya III Nomor 02 Singosaren Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo.  

D. Sumber Data  

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 

tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. 

Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata 

dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan 

orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. 

Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperanserta 

merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.47 

Dengan demikian yang dijadikan sumber data adalah sebagai berikut:  

a. Informan yang meliputi siswa, guru MI Ma’arif Singosaren Ponorogo.  

b. Dokumen data sekolah yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, dan 

dokumen-dokumen yang lainnya seperti foto, catatan tertulis dan bahan-bahan 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian.  

 

                                                            
47 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), 157.  
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E. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah sebagai berikut: 

a. Observasi  

Observasi yaitu teknik pemantauan serta penulisan, sistematis atau 

tersusun semenjak kejadian-kejadian yang diteliti. Observasi dibuat demi 

mendapatkan data atau bahan serta kabar sejak kejadian secara tersusun serta 

didasarkan atas keperluan penelitian yang sudah dirumuskan. 48 

Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung 

keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas dan 

mendapatkan data lebih banyak tentang pembelajaran baca al-Qur’an dengan 

menggunakan metode ummi di kelas IV MI Ma’arif Singosaren Ponorogo.  

b. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data atau bahan sambil 

menyajikan soal terhadap informan serta menulis ataupun merekam jawaban-

jawaban (tanggapan-tanggapan) informan. Wawancara bisa dilaksanakan 

secara langsung atau terang-terangan bersama sumber data. Wawancara 

langsung dilakukan oleh orang yang merupakan sumber data serta dilakukan 

tanpa perantara, baik terhadap pribadinya atau terhadap seluruh yang 

bersangkutan atas pribadinya demi mengumpulkan data yang dibutuhkan. 

                                                            
48 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 168.  
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Mengenai wawancara tidak langsung dijalankan atas orang-orang yang 

dimintai keterangan atau penjelasan mengenai orang lain. 49 

Berdasarkan hal tersebut, wawancara dilakukan dengan sejumlah 10 

orang responden yang terdiri dari 7 orang guru dan 3 orang dari siswa. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

atau tidak terang-terangan disampaikan kepada subjek penelitian, melainkan 

dengan dokumen.50 Dokumen ialah catatan kejadian yang telah berlalu atau 

lewat. Dokumen dapat berupa tulisan atau catatan, gambar, ataupun karya-

karya monumental (bersejarah) oleh seseorang. Dokumen yang berupa tulisan 

contohnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, 

kebijakan. Dokumen yang berupa gambar contohnya foto, gambar hidup, 

sketsa. Dokumen yang berupa karya contohnya karya seni yang bisa berbentuk 

gambar, patung, film.51 

Dalam penelitian ini peneliti mendokumentasikan dokumen yang 

berupa: sejarah singkat berdirinya MI Ma’arif Singosaren, letak geografis, visi 

dan misi MI Ma’arif Singosaren, keadaan pendidik dan tenaga kependidikan di 

MI Ma’arif Singosaren, keadaan murid di MI Ma’arif Singosaren, struktur 

organisasi MI Ma’arif Singosaren, sarana dan prasarana MI Ma’arif 

Singosaren. 

 

                                                            
49 Ibid…, 173.  
50 Ibid…, 183.  
51 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: 

Alfabeta, 2018), 329.  
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F. Teknik Analisis Data  

Pada pedomannya analisis data kualitatif dilaksanakan serempak demi 

proses atau teknik pengumpulan data. Teknik analisis yang dilaksanakan melalui 

teknik analisis data yang disampaikan oleh Miles dan Huberman meliputi tiga 

kegiatan atau aktivitas yang serempak.52 Aktivitas di dalam analisis tersebut yaitu: 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Siklus 

interaktif proses analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut: 

 

Gambar 1 

Analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman 

1.  Data Reduction (Reduksi data)  

 Mereduksi data bermakna merangkum data, menentukan hal-hal yang 

pokok (kejadian-kejadian yang utama), memfokuskan atau memusatkan atas 

hal-hal yang penting (berguna), dipilih tema serta polanya. Meski pun 

demikian data yang sudah dirangkum tentu mempersembahkan gambaran yang 

                                                            
52 Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2008), 209.  
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makin jelas, serta memudahkan peneliti buat melangsungkan pengumpulan 

data berikutnya.53  

Dalam hal ini, data-data yang diperoleh dari wawancara dengan 

Kepala Sekolah, Guru Kelas, dan Guru Ummi  mengenai pembelajaran baca al-

Qur’an dengan menggunakan metode ummi di kelas IV MI Ma’arif Singosaren 

Ponorogo, serta data hasil observasi dan dokumentasi. 

2. Data Display  (Penyajian data) 

Sesudah data direduksi, lalu tahap berikutnya ialah menyajikan data 

dalam bentuk uraian singkat atau paparan ringkas, bagan (rancangan), grafik 

(diagram) dan lainnya. Di dalam penelitian ini, ditampilkan dalam bentuk teks 

atau bacaan yang bersifat naratif.54 

Penelitian ini, setelah data terkumpul dan direduksi selanjutnya data 

disusun secara sistematis supaya data dipahami dengan mudah. Penyajian 

datanya berupa uraian yang menyangkut tentang pembelajaran baca al-Qur’an 

dengan menggunakan metode ummi di kelas IV MI Ma’arif Singosaren 

Ponorogo.  

3. Conclusion Drawing/Verification (penarikan kesimpulan) 

Tahap yang ke tiga dalam analisis data ialah penarikan kesimpulan 

atau verifikasi. Kesimpulan atau keputusan awal yang disampaikan masih 

berlaku sementara, serta akan beralih apabila tidak kedapatan bukti-bukti (fakta-

fakta) yang kukuh yang mendukung (men suport) atas tahap pengumpulan data 

selanjutnya. Sebaliknya kalau kesimpulan yang disampaikan pada tahap awal, 

                                                            
53 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan…, 338.  
54 Ibid., 341.  
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didukung atau dibantu sama bukti-bukti yang benar serta konsisten atau sesuai 

ketika peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data, lalu  kesimpulan yang 

disampaikan ialah kesimpulan yang kredibel atau meyakinkan. Meski pun 

demikian kesimpulan mampu menjawab rumusan masalah yang dirumuskan 

mulai awal (dahulu).55 

Penarikan kesimpulan ini maka sudah dapat disimpulkan bagaimana 

pembelajaran baca al-Qur’an dengan menggunakan metode ummi di kelas IV 

MI Ma’arif Singosaren Ponorogo.  

G. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Keabsahan temuan adalah data yang terkumpul dapat menggambarkan 

realitas yang ingin diungkapkan oleh peneliti. Salah satu teknik untuk memperoleh 

data yang valid adalah dengan menggunakan teknik triangulasi.  

Derajat keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan tekun dan 

triangulasi.  

1. Ketekunan pengamatan  

Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara:  

a. Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan 

terhadap faktor-faktor yang menonjol dalam hubungannya dengan 

pengembangan karakter.  

b. Menelaah nya secara rinci sampai pada satu titik, sehingga pada 

pemeriksaan tahap awal tampak salah satu faktor yang ditelaah sudah 

dipahami.  

 

                                                            
55 Ibid., 345.  
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2. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

perbandingan terhadap data tersebut. 56 

Untuk pengecekan data melalui triangulasi, peneliti menggunakan 

triangulasi sumber. Peneliti mengumpulkan data dengan observasi, wawancara 

dan dokumentasi yang diperoleh akan memberikan keluasan pengetahuan untuk 

memperoleh kebenaran. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pertanyaan 

yang sama kepada kepala sekolah, guru kelas dan guru agama serta melihat 

langsung kondisi di lapangan berupa observasi terhadap pembelajaran baca Al-

Qur’an dengan menggunakan metode ummi. Dengan ini diharapkan akan 

memberi informasi mengenai problematika pembelajaran baca Al-Qur’an guna 

mengatasi kesulitan baca Al-Qur’an dengan menggunakan metode ummi bagi 

siswa kelas IV MI Ma’arif Singosaren Ponorogo.  

H. Tahapan-Tahapan Penelitian  

Adapun tahap-tahap penelitian sebagai berikut:  

1. Tahap pra lapangan yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian dan persoalan etika penelitian. 

                                                            
56 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif :Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif 

Dalam Berbagai Disiplin IlmuI (Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia Persada, 2014), 167.   
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2. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data. 

3. Tahap analisis yang meliputi: menganalisa selama pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan laporan penelitian.57 

                                                            
57 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi…127-148.  
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN  

A. Deskripsi Data Umum  

1. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya MI Ma’arif Singosaren Ponorogo 

Berkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, agama, maka 

pada tahun 1956 di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

mendirikan Madrasah malam dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat banyak, 

demi tercapainya cita-citanya ingin mempunyai anak yang berkepribadian tinggi dan 

utama, sebab tak mungkin tercapai cita-cita tersebut tanpa pendidikan agama.  

Kemudian tidak berlangsung lama yaitu pada tahun 1958 dilebur menjadi 

MWB (Madrasah Wajib Belajar) masuk pagi hari atas tuntutan Departemen Agama 

untuk memoderisasikan murid Madrasah sesuai dengan dasar-dasar dan cita-cita 

Pendidikan di Indonesia. Salah satu langkah kearah terlaksananya maksud itu adalah 

dengan mengadakan pembaharuan secara Revolusioner dalam Pendidikan Madrasah, 

yang diberi nama Madrasah Wajib Belajar (MWB). 

Dalam hal ini Departemen Agama dengan aktif membantu organisasi-

organisasi Islam yang mendirikan dan menyelenggarakan MWB. Yang pada waktu 

itu bertujuan dan berfungsi : 

a. Sesuai dengan namanya MWB turut berusaha di samping sekolah-sekolah dari 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka pelaksanaan Undang-

Undang kewajiban belajar di Indonesia. Dalam hubungan ini MWB akan 

diperlakukan mempunyai hak serta kewajiban. Sebagai sekolah Negeri atau 

sekolah Partikelir yang melaksanakan wajib belajar. MWB mendapat perhatian 
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Pemerintah Departemen Agama karena masih banyak rakyat yang akan memilih 

Madrasah bagi anak-anaknya. 

b. Pendidikan terutama sekali diarahkan kepada jiwa Bangsa untuk mencapai 

kemajuan di lapangan Ekonomi, Industrialisasi dan Transmigrasi. 

Pada tahun 1960 ada perubahan nama yang semula MWB menjadi MI. Karena 

Madrasah Ibtidaiyah atau MI Singosaren itu dibawah Lembaga Ma’arif, maka pada 

tahun tersebut didirikanlah madrasah dengan nama Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 

Singosaren oleh Organisasi yang diketuai Bapak Muhammad Sayid Almarhum. 

Madrasah tersebut didirikan diatas tanah wakaf, letaknya jalan Singopuro Kelurahan 

Singosaren. Kira-kira 50 meter ke sebelah timur dari perempatan kota lama di 

Ponorogo. Sedang gedungnya terdiri dari 6 lokal dan 1 lokal ruang guru. Jadi jelasnya 

berdirinya Madrasah tersebut atas dasar dorongan masyarakat Singosaren yang 

berkeinginan agar anaknya menjadi muslim sejati, beriman teguh, beramal saleh dan 

berakhlak mulia serta berguna bagi masyarakat agama dan Negara.
58

 

Adapun motif dan tujuan Madrasah tersebut didirikan antara lain:  

a. Dengan adanya rasa tanggung jawab dihadapan Allah SWT, mengenai 

kelangsungan Agama Islam dibumi ini.  

b. Untuk membina masyarakat setempat khususnya mengenai generasi mudanya agar 

benar-benar mencintai Agama Islam dan mengamalkannya sesuai dengan ajaran-

ajarannya.  

c. Menjawab tantangan dan tuntutan zaman yang semakin kompleks melalui program 

wajib belajar 9 tahun.  

                                                            
58 lampiran Dokumentasi Nomor: 01/D/18-3/2019 
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2. Letak Geografis MI Ma’arif Singosaren Ponorogo  

Letak geografis MI Ma’arif Singosaren ponorogo ini terletak di sudut  kota  

yakni di Jl. Singajaya gang III No. 02, Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, 

Kabupaten Ponorogo dengan kode pos 63492. MI Ma’arif Singosaren memiliki status 

akreditasi B sesuai dengan SK. Nomor 02/SK/MI/82, tanggal 28 Oktober 1982. Letak 

madrasah ini sangat strategis karena disebelah utara MI Ma’arif Singosaren 

Berbatasan langsung dengan Jl. Niken Gandini yakni jalan raya kabupaten yang 

menghubungkan dengan kabupaten Ponorogo dengan kabupaten Madiun.  

Selain itu MI Ma’arif singosaren Ponorogo berbatasan langsung dengan 

masyarakat, yang mana di samping madrasah ada Taman Kanak-kanak dan dikelilingi 

oleh rumah Penduduk. Tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa suara kendaraan dan 

terkadang mengganggu proses pembelajaran.  

Adapun batas-batas wilayah dari MI Ma’arif Singosaren adalah sebagai 

berikut: 

a. Sebelah timur berbatasan dengan RA Muslimat NU Singosaren, 

b. Sebelah selatan berbatasan rumah penduduk, 

c. Sebelah barat berbatasan rumah penduduk, 

d. Sebelah utara berbatasan jalan Niken Gandini.59 

3. Visi, Misi dan Tujuan MI Ma’arif Singosaren Ponorogo  

a. Visi Madrasah:  

                                                            
59 Lampiran Dokumen Nomor: 02/D/18-3/2019 
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Terwujudnya madrasah berwawasan global yang menguasai IPTEK dan 

mengamalkan IMTAQ berakhlakul kharimah berdasarkan islam Ahlussunnah 

Wal Jamaah.  

b. Misi Madrasah:  

Atas dasar visi diatas, maka misi yang diemban MI Ma’arif Singosaren Ponorogo 

adalah sebagai berikut:  

1) Membekali siswa dengan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul kharimah 

melalui pemberdayaan mata pelajaran agama.  

2) Meningkatkan pencapaian prestasi yang unggul disegala bidang keilmuan. 

3) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang inovasi dan berkualitas.  

4) Meningkatkan daya saing siswa dengan mengoptimalkan sarana prasarana 

belajar, metode pengajaran, penambahan alokasi waktu belajar.  

5) Membangun citra madrasah sebagai mitra terpercaya masyarakat.  

6) Mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah Wal jamaah.  

c. Tujuan Madrasah:  

1) Mengajarkan ajaran agama secara menyeluruh (kaffah).  

2) Mengedepankan keseimbangan (balance) antara pengetahuan agama dan 

umum. 

3) Ikut serta mencerdaskan bangsa melalui jalur pendidikan formal. 

4) Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif dan 

menyenangkan (PAIKEM), sehingga siswa mampu mencapai prestasi 

akademik dan non akademik secara optimal. 

5) Mempersiapkan siswa dengan life skill bidang:  
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a) Komputer  

b) Bahasa Inggris  

c) Keterampilan agama  

6) Menjadikan madrasah sebagai alternative pilihan masyarakat karena 

kualitasnya semakin hari semakin baik.60 

4. Profil Singkat MI Ma’arif Singosaren  

Nama Madrasah    : MI MA’ARIF SINGOSAREN 

N I S    : 11 00 20 

NSM    : 111235020024 

Nama Kepala Madrasah   : AHMAD SLAMET, S.Ag 

Alamat     : JL. SINGAJAYA III NO. 02 

Kelurahan     : SINGOSAREN 

Kecamatan    : JENANGAN 

Kabupaten    : PONOROGO 

Kode Pos     : 63492 

Email     : mimaarif.singosaren@yahoo.co.id 

Status Sekolah    : Swasta 

Status Akreditasi    : TERAKREDITASI / B 

SK. Nomor/Tanggal   : No: 20/SK/MI/82, 28 Oktober 1982 

Tahun Berdiri    : 1960 

Tahun Perubahan   : 1993 

Bangunan Sekolah  : Milik Sendiri 

                                                            
60 Lampiran Dokumen Nomor: 03/D/18-3/2019 
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Organisasi Penyelenggara  : LP MA’ARIF NU 

Kegiatan Belajar Mengajar  : PAGI HARI 

Ruang Guru    : 1 ruang 

Ruang Komputer    : 1 ruang 

Ruang UKS    : 1 ruang 

Ruang Kepala Sekolah   : 1 ruang 

Ruang Toilet    : 2 ruang 

Tempat Ibadah    : 1 Masjid61 

5. Keadaan Sarana dan Prasarana MI Ma’arif Singosaren Ponorogo  

MI Ma’arif Singosaren Ponorogo telah memiliki sarana dan prasarana yang 

cukup menunjang untuk proses belajar mengajar. Terdapat 10 ruang, dengan rincian 6 

ruang belajar, 1 ruang kepala madrasah, 1 ruang guru, 1 ruang UKS dan 1 ruang lab 

komputer. Semua ruang kelas di MI Ma’arif Singosaren ponorogo dilengkapi dengan 

papan tulis, almari, dan alat kebersihan serta beberapa poster. MI Ma’arif Singosaren 

ponorogo memiliki sebuah masjid yang berada di halaman madrasah dan 2 ruang 

toilet disebelah masjid, selain itu terdapat kantin sehat disebelah utara masjid.  

MI Ma’arif Singosaren ponorogo memiliki 2 buah gedung yang terpisah, 

gedung disebelah timur terdapat tujuh ruang yang terdiri dari 1 ruang kepala 

madrasah,1 ruang guru, 3 ruang kelas yaitu kelas I, II, dan III, 1 ruang UKS, dan 1 

ruang lab komputer. Sedangkan gedung disebelah barat terdapat 3 ruang kelas yaitu 

kelas IV, V, dan VI. Secara keseluruhan atapnya dari genting, gentingnya dari tanah 

liat, untuk gedung yang berada disebelah barat menggunakan keramik dan gedung 

yang berada disebelah timur masih menggunakan tegel kecuali ruang guru dan ruang 

                                                            
61 Lampiran Dokumen Nomor: 04/D/18-3/2019 
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kepala sekolah. Untuk lokasi kamar mandi (toilet) berada dibelakang lab komputer. 

62Berikut adalah rinciannya:  

Tabel 1  

Keadaan Sarana dan Prasarana 

No Jenis Sarpras 

Jumlah Sarpras 

Menurut Kondisi 

Jumlah Ideal 

Sarpras 

Baik Rusak 

1 Kursi Siswa 40 70 111 

2 Meja Siswa 30 40 60 

3 Kursi Guru di Ruang Kelas 3 3 6 

4 Meja Guru di Ruang Kelas 3 3 6 

5 Papan Tulis 3 3 6 

6 Komputer/Laptop di Lab. 

Komputer 

1 3 10 

7  Bola Sepak 1 1 3 

8  Bola Voli 1 1 3 

9  Bola Basket  - -  

10 Meja Ping pong (Tenis Meja)  1 - 1 

11  Laptop (di luar yang ada di Lab. 

Komputer)  

1 - - 

12 Komputer (di luar yang ada di 

Lab. Komputer)  

- 1 - 

13  Printer  1 1 - 

                                                            
62 Lampiran Dokumen Nomor: 05/D/18-3/2019 
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14 Televisi - 1 - 

15 Mesin Scanner  1 - - 

16  LCD Proyektor 1 - - 

17 Layar (Screen)  1 - - 

28 Meja Guru dan Pegawai 10 2 - 

19 Kursi Guru dan Pegawai 10 2 - 

20 Lemari Arsip 2 2 - 

21 Kotak Obat (P3K)  1 1 - 

22 Pengeras Suara 2 - - 

23 Washtafel (Tempat Cuci 

Tangan)  

4 - - 

 

6. Keadaan Guru atau Tenaga Kependidikan MI Ma’arif Singosaren Ponorogo  

Berdasarkan data terakhir tahun 2018/2019, jumlah tenaga pendidik sebanyak 

13 orang, kepala sekolah 1 orang, guru 10 orang, satpam 1 orang satpam, dan tukang 

kebun 1 orang. Lama mengajar guru MI Ma’arif Singosaren Ponorogo bevariasi. 

Guru-guru senior telah mengajar lebih dari sepuluh tahun dan guru junior kurang dari 

sepuluh tahun. Namun rata-rata mereka ditunjang oleh latar belakang pendidikan 

yang memadai yakni berasal dari Sarjana Pendidikan yang sesuai dengan bidangnya.63 

 

 

 

 

                                                            
63 Lampiran Dokumentasi Nomor: 06/D/18-3/2019 
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7. Keadaan Siswa MI Ma’arif Singosaren ponorogo  

Siswa MI Ma’arif Singosaren Ponorogo berjumlah 116 siswa, seluruhnya 

terdiri dari keluarga petani, wiraswasta, guru dan lainnya.64 Dengan rincian sebagai 

berikut:  

Tabel 2 

Keadaan Siswa  

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah Siswa 

1 Kelas Satu  11 14 25 

2 Kelas Dua  11 11 22 

3 Kelas Tiga  8 7 15 

4 Kelas Empat   9 8 17 

5 Kelas Lima  13 4 17 

6 Kelas Enam  13 7 20 

Total  116 

 

8. Struktur Organisasi MI Ma’arif Singosaren  

Struktur organisasi madrasah adalah rangkaian yang menjelaskan posisi dan 

kedudukan seseorang dalam sebuah organisasi madrasah. 

                                                            
64 Lampiran Dokumentasi Nomor: 07/D/18-3/2019 
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Setiap kegiatan adalah tanggung jawab pelaksana yang akan mengarah kepada 

pekerjaan fisik (nyata) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. oleh 

karena itu, keperluan perluasan dan pengembangan kerja fisik memerlukan suatu 

wadah tertentu yang disebut dengan organisasi, tentunya setiap anggota dari organisasi 

tersebut menginginkan tercapainya tujuan secara tepat dan efisien. 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga pendidikan sangat penting 

keberadaannya karena dengan adanya struktur dalam sekolah, kewenangan masing-

masing unit saling bekerja sama dan membantu untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan. Adapun susunan struktur organisasi MI Ma’arif Singosaren terdiri atas:65 

 

 

 

 

 

                                                            
65 Lampiran Dokumentasi: 08/D/18-3/2019 
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B. Deskripsi Data Khusus  

1. Pembelajaran Baca Al-Qur’an Dengan Menggunakan Metode Ummi Di Kelas 

IV MI Ma’arif Singosaren Ponorogo  

MI Ma’arif Singosaren Ponorogo mempunyai misi yaitu terbentuknya anak 

yang berakhlaqul karimah yang berwawasan ahlussunnah wal jama’ah, dan sangat 

mendukung adanya pendidikan pembelajaran baca al-Qur’an di lingkungan madrasah 

yang dirancang oleh pemerintah. Dalam pembelajaran baca al-Qur’an dengan 

menggunakan metode ummi yang diterapkan MI Ma’arif Singosaren Ponorogo ada 7 

tahapan yang harus dilalui antara lain: pembukaan yaitu mengkondisikan para siswa 

untuk siap belajar, apersepsi yaitu mengulang kembali materi yang sudah diajar 

sebelumnya untuk dikaitkan dengan materi yang diajarkan hari ini, penanaman 

konsep yaitu proses menjelaskan materi hari ini,  pemahaman konsep yaitu 

memahamkan kepada para siswa terhadap konsep yang telah diajarkan dengan cara 

melatih siswa membaca contoh-contoh pokok pembahasan, keterampilan yaitu 

melancarkan bacaan siswa dengan cara diulang-ulang, evaluasi yaitu mengamati serta 

menilai siswa melalui buku prestasi terhadap kualitas bacaan, dan penutup yaitu 

mengkondisikan siswa diakhir pelajaran. tahapan tersebut dilakukan oleh guru dalam 

proses belajar mengajar agar maksimal. Hal ini berdasarkan ungkapan ibu Musri Atul 

Latifah selaku pengajar metode ummi di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo sebagai 

berikut:  
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“Dalam proses pembelajaran baca al-Qur’an dengan menggunakan metode 

ummi ada 7 tahapan antara lain: pembukaan, apresiasi, penanaman konsep, 

pemahaman konsep, keterampilan, evaluasi, dan penutup.”66 

Pelaksanaan pembelajaran membaca al-Qur’an dengan menggunakan metode 

ummi di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo dilaksanakan empat kali selama satu 

minggu mulai dari hari senin sampai kamis dan waktu yang digunakan 60 menit 

setiap pertemuan. Jadi guru yang mengajar pembelajaran membaca al-Qur’an dengan 

menggunakan metode ummi harus mampu mengelola waktu dengan sebaik-baiknya. 

Hal ini berdasarkan ungkapan Bapak Sidik Purnomo selaku wali kelas IV MI Ma’arif 

Singosaren Ponorogo sebagai berikut:  

“Dalam waktu seminggu MI Ma’arif Singosaren Ponorogo menerapkan 4 

kali pembelajaran baca al-Qur’an dengan menggunakan metode ummi yang 

dilaksanakan pada hari senin sampai rabu jam 08.20-09.20 dan hari kamis 

jam 07.20-09.20. Kemudian waktu yang digunakan dalam setiap pertemuan 

pembelajaran metode ummi 60 menit yang wajib di ikuti oleh seluruh siswa-

siswi mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 sesuai jadwal yang sudah ditentukan 

madrasah.” 67 

alam hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Muddai’yatul Khasanah selaku 

pengajar metode ummi di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo sebagai berikut:  

“Waktu yang digunakan 60 menit dalam setiap pertemuan pembelajaran 

metode ummi.68 

                                                            
66 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 04/W/21-03/2019 
67 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 03/W/28-02/2019 

68 Lampiran Transkip wawancara Nomor: 05/W/21-03/2019 
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Dari dua pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwasanya dalam seminggu 

ada 4 kali penerapan pembelajaran baca al-Qur’an dengan menggunakan metode 

ummi yang dilaksanakan setiap hari senin sampai hari kamis dan waktu yang 

digunakan pada saat pembelajaran metode ummi hanya 60 menit.  

Pada pembelajaran membaca al-Qur’an dengan menggunakan metode ummi 

sudah pasti ada target yang harus diselesaikan yaitu berupa menyelesaikan jilid mulai 

dari jilid satu sampai jilid enam yang menjadi tanggung jawab siswa-siswinya. Jadi 

hal tersebut sudah dipikirkan jauh-jauh hari oleh guru untuk menentukan target sesuai 

dengan yang ditentukan agar siswa dapat menyelesaikan jilidnya. Hal ini berdasarkan 

ungkapan Ibu Nafisiyah selaku pengajar metode ummi di MI Ma’arif Singosaren 

Ponorogo sebagai berikut:  

“Target dalam pembelajaran metode ummi yaitu siswa wajib menyelesaikan 

jilidnya masing-masing dari halman awal sampai akhir.”69
 

Untuk pelaksanaan pembelajaran membaca al-Qur’an dengan menggunakan 

metode ummi dalam proses belajar mengajar jumlah guru dan siswa sudah ideal 

sesuai standar yang ditentukan. Hal tersebut agar pembelajarannya tetap maksimal 

antara guru dan siswa. Hal ini berdasarkan ungkapan Ibu Nafisiyah selaku pengajar 

metode ummi di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo sebagai berikut:  

“Sudah ideal jumlah guru dan murid dalam pembelajaran metode ummi”.70 

Dalam hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Khalimatul Fitriana selaku pengajar 

metode ummi di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo sebagai berikut:  

                                                            
69  lampiran Transkip Wawancara Nomor: 06/W/25-03/2019 

70 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 06/W/25-03/2019 
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“Dalam pembelajaran metode ummi jumlah murid harus ideal 1 guru 

memegang 15 siswa tidak boleh lebih”.71 

Dari dua pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwasanya Di dalam 

pembelajaran metode ummi jumlah guru dan murid harus ideal.  

Media pendukung pembelajaran membaca al-Qur’an dengan menggunakan 

metode ummi yang digunakan berupa alat peraga, buku ummi dari jilid satu sampai 

jilid enam, dan buku prestasi belajar siswa dalam menyampaikan pembelajaran 

membaca al-Qur’an dengan menggunakan metode ummi dan memudahkan dalam 

memberikan pemahaman pada siswa. Hal ini berdasarkan ungkapan Ibu Nafisiyah 

selaku pengajar metode ummi di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo sebagai berikut:  

“Media yang dipakai pada saat pembelajaran metode ummi yaitu berupa alat 

peraga, buku ummi dari jilid satu sampai jilid enam, dan buku prestasi belajar 

siswa”.
72

 

Bagi madrasah-madrasah yang menerapkan metode ummi akan adanya 

kunjungan dari pihak lembaga ummi. Tujuan kunjungan tersebut untuk memonitoring 

sejauh mana kualitas perkembangan metode ummi yang sudah diterapkan di 

madrasah-madrasah. Hal ini berdasarkan ungkapan Bapak Puthut Eko selaku guru 

juga koordinator metode ummi di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo:  

“Iya ada rata-rata satu semester sekali ada kunjungan dari pihak lembaga 

ummi yang berkunjung ke madrasah. Tujuannya meminta laporan terkait 

                                                            
71 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 07/W/27-03/2019 
72 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 06/W/25-03/2019 
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perkembangan siswa dengan adanya metode ummi dan juga memonitoring 

sejauh mana kualitas metode ummi yang sudah diterapkan di madrasah”. 73 

Alasan memilih metode ummi dibandingkan metode lainnya karena sistem 

manajemen metode ummi sangat baik dan bagus. Metode pengajarannya 

menyenangkan dan kalaupun metode lainnya misalkan metode iqra belum ada standar 

pengajarannya. Sedangkan metode ummi guru-guru tersebut harus ada sertifikasi dari 

ummi pusat apakah sudah cocok untuk mengajar dengan metode ummi. Sistem 

pengajaran dalam mengajar metode ummi untuk anak-anak sangat bagus karena 

dengan pendekatan para guru dan sistem pembelajarannya dengan cara pengulangan 

bahasa ibu penuh kasih sayang. Dalam pengelompokan pembelajaran baca al-Qur’an 

dengan metode ummi di kelas IV disesuaikan dengan jilidnya ada yang jilid 4, 5 dan 

6. Guru-guru yang mengajar metode ummi di MI Ma’arif Ponorogo ada 5 yaitu ibu 

Nafisiyah, ibu Septy Prasetyaningsih Tyas, ibu Khalimatul Fitriana, ibu 

Mudda’iyatul, dan ibu Musri Atul latifah.  

Sejak diterapkannya pembelajaran baca al-Qur’an dengan menggunakan 

metode ummi maka semakin kelihatan pula kemampuan siswa. Yang mana metode 

tersebut siswa lebih mudah membaca al-Qur’an dan menulis huruf al-Qur’an. Hal ini 

di ungkapkan Ibu Musriatul Latifah selaku pengajar metode ummi di MI Ma’rif 

Singosaren Ponorogo sebagai berikut:  

“Alhamdulillah dengan adanya pembelajaran metode ummi siswa kelas IV 

lebih mudah membaca al-Qur’an dan sudah mampu menulis huruf-huruf al-

Qur’an”. 74 
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Peningkatan setelah diterapkannya pembelajaran baca al-Qur’an dengan 

menggunakan metode ummi dapat dilihat dari pelafalan yang tepat dan ditunjang 

dengan perolehan juara pada lomba tartil dengan menggunakan metode ummi. Hal ini 

di ungkapkan Bapak Ahmad Slamet selaku kepala madrasah di MI Ma’arif 

Singosaren Ponorogo sebagai berikut:  

“Alhamdulillah sudah banyak peningkatan apalagi dengan diterapkannya 

metode ummi. Bahkan waktu lomba tingkat kabupaten  yang bertepatan pada 

hari sabtu 23 februari 2019  yang berlokasi di MTsN 2 Ponorogo dari MI 

Ma’arif Singosaren Ponorogo berhasil meraih juara 1 lomba tartil yang 

dimenangkan oleh kelas 4”.75 

Dengan diterapkannya pembelajaran baca al-Qur’an dengan menggunakan 

metode ummi yang ada di madrasah selain adanya perkembangan dalam membaca al-

Quran juga adanya pembelajaran yang mendukung bagi siswa kelas IV salah satunya 

yaitu dari mereka ada beberapa yang sudah tahfidz. Hal ini bisa dikatakan bahwa 

dengan adanya pembelajaran baca al-Qur’an dengan menggunakan metode ummi 

selain perkembangan dalam membaca al-Quran juga adanya tahfidz. Hal ini 

diungkapkan Ibu Khalimatul Fitriana selaku pengajar metode ummi di MI Ma’arif 

Singosaren Ponorogo:  

“Alhamdulillah perkembangan siswa kelas IV lumayan bagus setelah adanya 

pembelajaran metode ummi bahkan beberapa dari mereka sudah ada yang 

tahfidz”.76 
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Dalam pembelajaran metode ummi di madrasah sudah pasti memiliki 

kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut. Kelebihannya yaitu dengan 

diterapkannya metode ummi siswa lebih memperhatikan terkait pelafalan panjang 

pendek bacaan al-Qur’an dan juga bacaan tajwidnya. Sedangkan kekurangan dari 

penerapan metode ummi siswa belum mampu menentukan hukum bacaan tajwid. Hal 

ini diungkapkan Bapak Sidik Purnomo selaku wali kelas IV di MI Ma’arif Singosaren 

Ponorogo sebagai berikut:  

“Namanya setiap metode pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 

dari metode ummi yaitu siswa lebih mudah memperhatikan terkait pelafalan 

panjang pendek bacaan al-Qur’an, dan juga bacaan tajwidnya. Sedangkan 

kekurangan dari penerapan metode ummi yaitu kebanyakan dari siswa belum 

mampu menentukan hukum bacaan tajwid. Dengan adanya kekurangan 

tersebut guru menjelaskan ulang di materi pelajaran sekolah yaitu Qur’an 

hadist agar siswa lebih mudah memahami tajwid”.77 

Faktor yang mendukung pembelajaran membaca al-Qur’an dengan 

menggunakan metode ummi yakni siswa mudah dalam membaca al-Qur’an, semua 

guru yang mengajar metode ummi sudah bersertifikasi agar dapat menjaga mutu 

lembaga sekaligus guru yang mengajar, dan sarana prasarana adanya alat peraga yang 

bisa membantu sekaligus memudahkan guru dalam mengajarkan juga 

mempraktekkan cara membaca al-Qur’an kepada siswa-siswinya. Dengan adanya 

faktor pendukung tersebut bisa mempermudah pembelajaran membaca al-Qur’an 
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dengan menggunakan metode ummi. Hal ini diungkapkan Ibu Musri Atul Latifah 

selaku pengajar metode ummi di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo sebagai berikut:  

“Faktor pendukung dalam pembelajaran baca al-Qur’an dengan menggunakan 

metode ummi yaitu dari siswanya sendiri sudah mampu memahami bacaan 

al-Qur’an dengan mudah, guru yang mengajar metode ummi sudah 

berserfikasi, dan adanya sarana prasarana yang berupa alat peraga jilid”.78 

Faktor yang menghambat pembelajaran membaca al-Qur’an dengan 

menggunakan metode ummi yakni tingkat kemampuan siswa yang berbeda-beda, 

siswa ramai dengan sendirinya sehingga mengganggu konsentrasi siswa lainnya juga 

suasana ruang yang tidak terkondisikan, sering adanya izin dari guru ummi yang 

menyebabkan kurangnya guru kemudian siswa diikutkan dengan kelas lain yang 

membuat suasana semakin tidak terkondisikan. Dengan adanya faktor penghambat 

tersebut menjadikan proses pembelajaran membaca al-Qur’an dengan menggunakan 

metode ummi tidak maksimal. Hal ini diungkapkan Ibu Musri Atul Latifah selaku 

pengajar metode ummi di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo sebagai berikut:  

“Faktor penghambat dalam pembelajaran baca al-Qur’an dengan 

menggunakan metode ummi yaitu tingkat kemampuan siswa berbeda-beda, 

ramai, dan guru yang mengajar ummi sering izin jadi harus diropel dikelas 

lain”.79 

Penerapan pembelajaran baca al-Qur’an dengan menggunakan metode ummi 

di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo sudah berjalan lama sekitar 4 tahun. Dengan 

adanya metode ummi tersebut dapat menghasilkan siswa yang mampu membaca al-
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Qur’an yang baik dan benar. Hal ini diungkapkan Bapak Ahmad Slamet selaku 

kepala madrasah di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo sebagai berikut:  

“Alhamdulillah penerapan pembelajaran metode ummi sudah berjalan 4 tahun 

sehingga dapat memberikan hasil yang baik terhadap siswa dalam 

kemampuan membaca al-Qur’an yang benar”. 

Dipilihnya metode ummi karena dari pengamatan madrasah siswa lebih 

mudah dalam belajar bacaan al-Qur’an, menyenangkan sehingga menghilangkan 

ingatan terpaksa serta rasa cemas dalam belajar al-Qur’an bahkan hasilnya pun juga 

bagus. Dengan dipilihnya metode ummi di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo 

harapannya agar siswa mudah dan senang dalam belajar membaca al-Qur’an. Hal ini 

diungkapkan Bapak Ahmad Slamet selaku kepala madrasah di MI Ma’arif Singosaren 

Ponorogo sebagai berikut: 

“Karena berdasarkan pengamatan dari madrasah siswa lebih mudah dalam 

belajar bacaan al-Qur’an, menyenangkan dan hasilnya di madrasah maupun di 

masyarakat sudak tidak diragukan lagi”.80 

Tujuan diterapkannya pembelajaran metode ummi yakni memudahkan siswa 

dalam mempelajari bacaan al-Qur’an dan memudahkan siswa ketika lulus madrasah 

nanti. Dengan adanya penerapan tersebut sangat membantu sekali bagi siswa dalam 

mempelajari bacaan al-Qur’an apalagi ketika siswa lulus madrasah mereka dipastikan 

dapat membaca al-Qur’an dengan baik. Hal ini diungkap Bapak Ahmad slamet selaku 

kepala madrasah di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo sebagai berikut:  

“Tujuan diterapkannya pembelajaran baca al-Qur’an dengan menggunakan 

metode ummi di madrasah agar siswa lebih mudah mempelajari bacaan al-
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Quran dan juga memudahkan siswa nantinya ketika lulus madrasah menuju 

jenjang berikutnya”.81  

Hal ini juga diungkapkan Bapak Sidik Purnomo selaku wali kelas IV di MI 

Ma’arif Singosaren Ponorogo sebagai berikut:  

“Tujuannya agar menanamkan kebiasaan siswa membaca al-Qur’an dalam 

kehidupan sehingga ketika siswa lulus madrasah dan menempuh jenjang 

berikutnya siswa sudah mampu membaca al-Qur’an dengan kaidah yang 

benar”. 82 

Dari dua pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwasanya tujuan dari 

penerapan pembelajaran metode ummi di MI Ma’arif Singosaren ponorogo agar 

ketika siswa lulus madrasah dan menempuh jenjang berikutnya siswa sudah mampu 

membaca al-Qur’an dengan benar.  

2. Kesulitan Yang Dihadapi Guru Dalam Pembelajaran Baca Al-Qur’an Dengan  

Menggunakan Metode Ummi Di Kelas IV MI Ma’arif Singosaren Ponorogo 

Tentunya dalam pembelajaran membaca al-Qur’an dengan menggunakan 

metode ummi sudah pasti ada kesulitan yang dihadapi oleh guru terhadap siswanya 

yaitu siswa belum mampu dengan bacaan tajwidnya. Dengan adanya hal tersebut 

menjadi kendala bagi guru karena siswanya belum mampu dengan bacaan tajwid. Hal 

ini diungkapkan Ibu Khalimatul Fitriana selaku pengajar metode ummi di MI Ma’arif 

Singosaren Ponorogo sebagai berikut:  
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“Kesulitan yang dihadapi guru dalam pembelajaran metode ummi yaitu siswa 

belum mampu menentukan hukum bacaan tajwid”.83 

Hal ini juga diungkapkan  diungkapkan Ibu Musri Atul Latifah selaku 

Pengajar metode ummi di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo sebagai berikut:  

“kesulitan yang dihadapi guru dalam pembelajaran metode ummi yaitu siswa 

ramai dan sulit mengkondisikan ruangan”.84 

Dari dua pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwasanya dalam 

pembelajaran metode ummi pastinya ada kesulitan yang dihadapi guru mulai dari 

belum mampu nya siswa dalam bacaan tajwid, siswa ramai dan bahkan guru sulit 

untuk mengkondisikan ruangan sehingga menjadi kendala bagi guru dalam proses 

pembelajaran.  

3. Kesulitan Yang Dihadapi Siswa Dalam Pembelajaran Baca Al-quran Dengan 

Menggunakan Metode Ummi Di Kelas IV MI Ma’arif Singosaren Ponorogo 

Dalam pembelajaran membaca al-Qur’an dengan menggunakan metode ummi 

pastinya ada kesulitan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran membaca al-

Qur’an yaitu siswa sering lupa dengan materi yang sudah diajarkan. Adanya hal 

tersebut menjadikan proses belajar mengajar menjadi terhambat karena siswa sering 

kali lupa dengan materi yang diajar oleh guru dan perlu adanya pengulangan. Hal ini 

diungkapkan Ibu Nafisiyah selaku pengajar metode ummi di MI Ma’arif Singosaren 

Ponorogo sebagai berikut:  

“Ada kesulitan dari siswa kelas IV sering lupa dengan materi yang sudah 

diajarkan”. 85 
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Penekanan pembelajaran terkait bunyi pelafalan huruf hijaiyah pada siswa 

belum bisa diterapkan dengan efektif, karena siswa merasa kesulitan dalam 

membedakan beberapa lafal dengan ketentuan yang benar seperti halnya pada huruf 

Sa dengan Sya, Shu dengan Su, Tu dengan Thu, Ku dengan Qu, Dho dengan Dhlo, 

Dza dengan Za. Hal ini diungkapkan Ibu Khalimatul Fitrana selaku pengajar metode 

ummi di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo sebagai berikut:  

“Sudah. Siswa sudah mampu melafalkan bacaan huruf al-Qur’an dari alif 

sampai ya tetapi dalam penekanannya siswa merasa kesulitan membedakan 

beberapa huruf yang menurut mereka bunyi bacaannya sama tetapi berbeda 

seperti halnya pada huruf Sa dengan Sya, Shu dengan Su, Tu dengan Thu, Ku 

dengan Qu, Dho dengan Dhlo, Dza dengan Za”.86 

Dari dua pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam pembelajaran 

baca al-Qur’an dengan metode ummi pastinya ada kesulitan yang dihadapi siswa 

yaitu siswa sering lupa terhadap materi yang sudah diajarkan guru sebelumnya dan 

dalam penekanan makhroj siswa juga sulit membedakan beberapa huruf yang 

menurut mereka bunyi bacaannya sama tetapi penekanannya berbeda.  

4. Upaya Guru Mengatasi Kesulitan Dalam Pembelajaran Baca Al-Qur’an Dengan 

Menggunakan Metode Ummi Di Kelas IV MI Ma’arif Singosaren Ponorogo 

Dalam pembelajaran membaca al-Qur’an dengan menggunakan metode ummi 

pasti ada kesulitan dan upaya yang harus dilakukan oleh guru yaitu diulang-ulang 

dalam membaca al-Qur’an agar siswa mudah menirukan dalam membaca dan latihan 

terus menerus baik di madrasah maupun di rumah agar meningkat dalam membaca al-
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Qur’an. Dengan adanya upaya guru siswa merasa mudah dalam membaca al-Qur’an 

karena adanya pengulangan bacaan al-Qur’an dari guru dan latihan. Hal ini 

diungkapkan Ibu Mudda’iyatul Khasanah selaku pengajar metode ummi di MI 

Ma’arif Singosaren Ponorogo sebagai berikut:  

“Upaya guru dalam mengatasi kesulitan siswa dengan cara siswa mengulang-

ulang bacaan al-Qur’an agar siswa mudah dalam meniru bacaan dan jangan 

lupa latihan terus menerus di rumah”.87 

Hal ini juga diungkapkan Ibu Musri Atul Latifah selaku pengajar metode 

ummi di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo sebagai berikut:  

“Upaya guru mengatasi kesulitan siswa dalam pembelajaran metode ummi 

dengan cara siswa mengulang-ulang bacaan al-Qur’an”.88 

Dari dua pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan adanya upaya 

dari guru siswa merasa mudah dalam membaca al-Quran sekaligus melatih siswa 

membaca. 
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BAB V  

ANALISIS DATA  

A. Analisis Pembelajaran Baca Al-Qur’an Dengan Menggunakan Metode Ummi Di 

Kelas IV MI Ma’arif Singosaren Ponorogo  

Dalam pembelajaran baca al-Qur’an dengan menggunakan metode ummi yang 

diterapkan MI Ma’arif Singosaren Ponorogo ada 7 tahapan yang harus dilalui antara lain: 

pembukaan yaitu mengkondisikan para siswa untuk siap belajar, apersepsi yaitu 

mengulang kembali materi yang sudah diajar sebelumnya untuk dikaitkan dengan materi 

yang diajarkan hari ini, penanaman konsep yaitu proses menjelaskan materi hari ini,  

pemahaman konsep yaitu memahamkan kepada para siswa terhadap konsep yang telah 

diajarkan dengan cara melatih siswa membaca contoh-contoh pokok pembahasan, 

keterampilan yaitu melancarkan bacaan siswa dengan cara diulang-ulang, evaluasi yaitu 

mengamati serta menilai siswa melalui buku prestasi terhadap kualitas bacaan, dan 

penutup yaitu mengkondisikan siswa diakhir pelajaran. Tahapan tersebut dilakukan oleh 

guru dalam proses belajar mengajar agar maksimal. Berdasarkan analisis tersebut dapat 

diperkuat dengan teori yang menyatakan, tahapan-tahapan pembelajaran metode ummi 

merupakan langkah-langkah mengajar al-Qur’an yang harus dilakukan seorang guru 

dalam proses belajar mengajar. Tahapan-tahapan pembelajaran al-Qur’an metode ummi 

sebagai berikut pembukaan, apersepsi, penanaman konsep, pemahaman konsep, 

keterampilan, evaluasi dan penutup.89 
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Pelaksanaan pembelajaran membaca al-Qur’an dengan menggunakan metode 

ummi di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo dilaksanakan empat kali selama satu minggu 

mulai dari hari senin sampai kamis dan waktu yang digunakan 60 menit setiap 

pertemuan. Jadi guru yang mengajar pembelajaran membaca al-Qur’an dengan 

menggunakan metode ummi harus mampu mengelola waktu dengan sebaik-baiknya. 

Berdasarkan analisis tersebut dapat diperkuat dengan teori yang menyatakan, Dalam 

pelaksanaan pembelajaran al-Qur’an metode ummi yang dimaksud waktu yang memadai 

adalah waktu yang dihitung dalam satuan jam tatap muka (60-90 menit) per tatap muka, 

dan waktu tatap muka per pekan 5-6 pertemuan.90 

Pada pembelajaran membaca al-Qur’an dengan menggunakan metode ummi 

sudah pasti ada target yang harus diselesaikan yaitu berupa menyelesaikan jilid mulai dari 

jilid satu sampai jilid enam yang menjadi tanggung jawab siswa-siswinya. Jadi hal 

tersebut sudah dipikirkan jauh-jauh hari oleh guru untuk menentukan target sesuai 

dengan yang ditentukan agar siswa dapat menyelesaikan jilidnya. Berdasarkan analisis 

tersebut dapat diperkuat dengan teori yang menyatakan, Siswa lulus dengan 

menyelesaikan jilid 1 sampai jilid 6 ditambah jilid garib dan tajwid. 91 

Untuk pelaksanaan pembelajaran membaca al-Qur’an dengan menggunakan 

metode ummi dalam proses belajar mengajar jumlah guru dan siswa sudah ideal sesuai 

standar yang ditentukan. Hal tersebut agar pembelajarannya tetap maksimal antara guru 

dan siswa. Dari analisis tersebut dapat diperkuat dengan teori yang menyatakan, Rasio 

guru dengan siswa yang profesional menjadi faktor penting dalam pelaksanaan metode 
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ummi yang memiliki perbandingan guru dengan siswa 1:15. Pembelajaran al-Qur’an 

akan efektif jika siswa tidak lebih dari 15 siswa. 92 

Media pendukung pembelajaran membaca al-Qur’an dengan menggunakan 

metode ummi yang digunakan berupa alat peraga, buku ummi dari jilid satu sampai jilid 

enam, dan buku prestasi belajar siswa dalam menyampaikan pembelajaran membaca al-

Qur’an dengan menggunakan metode ummi dan memudahkan dalam memberikan 

pemahaman pada siswa. Dari analisis tersebut dapat diperkuat dengan teori yang 

menyatakan, Pembelajaran al-Qur’an dengan metode ummi sudah didukung dengan 

sarana yang memadai diantaranya ruang kelas untuk belajar yang sangat nyaman dan 

memadai, buku metode ummi yang lengkap, dan media mengajar yang tersedia. 93 

Bagi madrasah-madrasah yang menerapkan metode ummi akan adanya 

kunjungan dari pihak lembaga ummi. Tujuan kunjungan tersebut untuk memonitoring 

sejauh mana kualitas perkembangan metode ummi yang sudah diterapkan di madrasah-

madrasah. Dari analisis tersebut dapat diperkuat dengan teori yang menyatakan. Kontrol 

eksternal yang hanya dilakukan oleh team ummi foundation atau beberapa orang yang 

direkomendasikan oleh ummi foundation untuk melihat langsung kualitas hasil produk 

dalam pembelajaran al-Qur’an metode ummi di sekolah.94 

Sejak diterapkannya pembelajaran baca al-Qur’an dengan menggunakan 

metode ummi maka semakin kelihatan pula kemampuan siswa. Yang mana metode 

tersebut siswa lebih mudah membaca al-Qur’an dan menulis huruf al-Qur’an. Dari 
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analisis tersebut dapat diperkuat dengan teori yang menyatakan, seseorang dapat 

menulis dengan benar jika ia mampu membaca dengan benar. Hal ini menunjukkan 

betapa erat hubungan antara membaca dan menulis. 95 

Peningkatan setelah diterapkannya pembelajaran baca al-Qur’an dengan 

menggunakan metode ummi dapat dilihat dari pelafalan yang tepat dan ditunjang dengan 

perolehan juara pada lomba tartil dengan menggunakan metode ummi. Dari analisis 

tersebut dapat diperkuat dengan teori yang menyatakan, kemampuan membaca al-

Qur’an dengan cara perlahan-lahan dengan bacaan yang bagus (nada dan tajwidnya) 

mengetahui sedikit demi sedikit artinya, jelas sesuai dengan huruf-hurufnya, benar 

makhrajnya dan orang yang mendengarkan tenang dan tertarik dengan apa yang 

didengarkan.96 

Dengan diterapkannya pembelajaran baca al-Qur’an dengan menggunakan 

metode ummi yang ada di madrasah selain adanya perkembangan dalam membaca al-

Quran juga adanya pembelajaran yang mendukung bagi siswa kelas IV salah satunya 

yaitu dari mereka ada beberapa yang sudah tahfidz. Hal ini bisa dikatakan bahwa dengan 

adanya pembelajaran baca al-Qur’an dengan menggunakan metode ummi selain 

perkembangan dalam membaca al-Quran juga adanya tahfidz. Dari analisis tersebut 

dapat diperkuat dengan teori yang menyatakan, Pembelajaran lainnya yang mendukung 

pembelajaran ummi yakni “Tahfiz al-Qur’an”, ketika mereka anak sudah kelas empat 

mereka sudah menyelesaikan hafalan al-Qur’an juz 30/juz amma. 97 

                                                            
95 Nuryamin, Pengaruh Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an Terhadap hasil Belajar tafsir Mahasiswa fakultas 

Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar hal 60.  
96 “Sarikin. Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Dengan Metode Cooperatif Learning Mencari 

Pasangan. Jurnal Ilmu Tarbiyah At-Tajdid, Vol. 1, No. 1,Januari 2012.,” 76. http://www.academia.edu/19776291, 

diakses pada 5 Januari 2019 pukul 10.00 WIB.  
97 “ Ummi Hasunah , et al. Implementasi Metode Ummi…171-172.  

http://www.academia.edu/19776291
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Tujuan diterapkannya pembelajaran metode ummi yakni memudahkan siswa 

dalam mempelajari bacaan al-Qur’an dan memudahkan siswa ketika lulus madrasah 

nanti. Dengan adanya penerapan tersebut sangat membantu sekali bagi siswa dalam 

mempelajari bacaan al-Qur’an apalagi ketika siswa lulus madrasah mereka dipastikan 

dapat membaca al-Qur’an dengan baik.  

Dalam pembelajaran metode ummi di madrasah sudah pasti memiliki 

kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut. Kelebihannya yaitu dengan 

diterapkannya metode ummi siswa lebih memperhatikan terkait pelafalan panjang 

pendek bacaan al-Qur’an dan juga bacaan tajwidnya. Sedangkan kekurangan dari 

penerapan metode ummi siswa belum mampu menentukan hukum bacaan tajwid. Dari 

analisis tersebut dapat diperkuat dengan teori yang menyatakan, kelebihan metode ummi 

memiliki sistem dalam pembelajaran yaitu 10 pilar berbasis mutu. Kelemahan metode 

ummi sistem dalam metode ummi membutuhkan guru al-Qur’an yang profesional 

sedangkan kenyataannya guru al-Qur’an yang profesional masih sedikit. 98 

Faktor yang mendukung pembelajaran membaca al-Qur’an dengan 

menggunakan metode ummi yakni siswa mudah dalam membaca al-Qur’an, semua guru 

yang mengajar metode ummi sudah bersertifikasi agar dapat menjaga mutu lembaga 

sekaligus guru yang mengajar, dan sarana prasarana adanya alat peraga yang bisa 

membantu sekaligus memudahkan guru dalam mengajarkan juga mempraktekkan cara 

membaca al-Qur’an kepada siswa-siswinya. Dengan adanya faktor pendukung tersebut 

bisa mempermudah pembelajaran membaca al-Qur’an dengan menggunakan metode 

ummi. Dari analisis tersebut dapat diperkuat dengan teori yang menyatakan, Adapun 

                                                            
98 Didik Hermawan. Penerapan Metode Ummi…32-33.  
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faktor pendukung dalam pembelajaran ummi antara lain: faktor guru, faktor minat atau 

motivasi siswa, faktor orang tua, dan faktor sarana prasarana.99 

Faktor yang menghambat pembelajaran membaca al-Qur’an dengan 

menggunakan metode ummi yakni tingkat kemampuan siswa yang berbeda-beda, siswa 

ramai dengan sendirinya sehingga mengganggu konsentrasi siswa lainnya juga suasana 

ruang yang tidak terkondisikan, sering adanya izin dari guru ummi yang menyebabkan 

kurangnya guru  kemudian siswa diikutkan dengan kelas lain yang membuat suasana 

semakin tidak terkondisikan. Dengan adanya faktor penghambat tersebut menjadikan 

proses pembelajaran membaca al-Qur’an dengan menggunakan metode ummi tidak 

maksimal. Dari analisis tersebut dapat diperkuat dengan teori yang menyatakan, Adapun 

faktor penghambat dalam pembelajaran metode ummi antara lain: kemampuan anak 

bervariasi, kekurangan tenaga pendidik al-Qur’an dalam hal segi mengajar.100 

Penerapan pembelajaran baca al-Qur’an dengan menggunakan metode ummi 

di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo sudah berjalan lama sekitar 4 tahun. Dengan adanya 

metode ummi tersebut dapat menghasilkan siswa yang mampu membaca al-Qur’an yang 

baik dan benar. Dari analisis tersebut dapat diperkuat dengan teori yang menyatakan, 

metode ummi memerlukan waktu yang lama sekitar 2 sampai 4 tahun untuk 

menghasilkan anak yang mampu membaca al-Qur’an dengan baik dan benar. 101 

Dipilihnya metode ummi karena dari pengamatan madrasah siswa lebih 

mudah dalam belajar bacaan al-Qur’an, menyenangkan sehingga menghilangkan ingatan 

terpaksa serta rasa cemas dalam belajar al-Qur’an bahkan hasilnya pun juga bagus. 

                                                            
99 Fahrijal Fahrul Fazila,” Pelaksanaan Metode Ummi Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-

Qur’an Siswa MI Kresna Madiun, 13-15. 
100 Ibid., 16.  
101 Didik Hermawan. Penerapan Metode Ummi…33.  
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Dengan dipilihnya metode ummi di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo harapannya agar 

siswa mudah dan senang dalam belajar membaca al-Qur’an. Dari analisis tersebut dapat 

diperkuat dengan teori yang menyatakan, setiap guru pengajar al-Qur’an metode ummi 

hendaknya memegang teguh 3 landasan yaitu mudah, menyenangkan dan menyentuh 

hati.102 

Tujuan diterapkannya pembelajaran metode ummi yakni memudahkan siswa 

dalam mempelajari bacaan al-Qur’an dan memudahkan siswa ketika lulus madrasah 

nanti. Dengan adanya penerapan tersebut sangat membantu sekali bagi siswa dalam 

mempelajari bacaan al-Qur’an apalagi ketika siswa lulus madrasah mereka dipastikan 

dapat membaca al-Qur’an dengan baik. Dari analisis tersebut dapat diperkuat dengan 

teori yang menyatakan, tujuan dari metode ummi adalah untuk memenuhi kebutuhan 

bagi sekolah-sekolah atau lembaga dalam pengelolaan sistem pembelajaran al-Qur’an 

yang secara manajemen mampu memberikan jaminan bahwa setiap siswa yang lulus 

dari sekolah mereka dipastikan dapat membaca al-Qur’an dengan tartil. 103 

B. Analisis Kesulitan Yang Dihadapi Guru Dalam Pembelajaran Baca Al-Qur’an 

Dengan  Menggunakan Metode Ummi Di Kelas IV MI Ma’arif Singosaren 

Ponorogo 

Tentunya dalam pembelajaran membaca al-Qur’an dengan menggunakan 

metode ummi sudah pasti ada kesulitan yang dihadapi oleh guru terhadap siswanya 

yaitu siswa belum mampu dengan bacaan tajwidnya, siswa ramai dan guru sulit 

mengkondisikan ruangan. Dengan adanya hal tersebut menjadi kendala bagi guru 

karena siswanya belum mampu dengan bacaan tajwid. Dari analisis tersebut dapat 

                                                            
102 Modul sertifikasi…3 
103 Afdal Palalloi Implementasi Metode Ummi…3 
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diperkuat dengan teori yang menyatakan, Kesulitan guru diantaranya masih banyak 

ditemui kesalahan siswa dalam membaca al-Qur’an, misalnya ada beberapa siswa 

yang masih kurang lancar tajwidnya seperti terbata-bata dalam membaca ayat al-

Qur’an, belum mampu mempraktekkan bacaan mad dengan benar yaitu terkadang 

bacaan mad tidak dibaca panjang dan seharusnya pendek dibaca panjang. Siswa juga 

masih banyak melakukan kesalahan dalam membaca hukum bacaan yang dibaca 

dengung dan yang tidak dibaca dengung. 104 Dalam pembelajaran metode ummi 

pastinya ada kesulitan yang dihadapi guru mulai dari belum mampu nya siswa dalam 

bacaan tajwid, siswa ramai dan bahkan guru sulit untuk mengkondisikan ruangan 

sehingga menjadi kendala bagi guru dalam proses pembelajaran.  

C. Analisis Kesulitan Yang Dihadapi Siswa Dalam Pembelajaran Baca Al-quran 

Dengan Menggunakan Metode Ummi Kelas IV MI Ma’arif Singosaren Ponorogo 

Dalam pembelajaran membaca al-Qur’an dengan menggunakan metode ummi 

pastinya ada kesulitan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran membaca al-

Qur’an yaitu siswa sering lupa dengan materi yang sudah diajarkan. Adanya hal tersebut 

menjadikan proses belajar mengajar menjadi terhambat karena siswa sering kali lupa 

dengan materi yang diajar oleh guru dan perlu adanya pengulangan. Dari analisis 

tersebut dapat diperkuat dengan teori yang menyatakan, Siswa mudah lupa dengan 

materi yang disampaikan dan merasa jenuh saat pembelajaran berlangsung merupakan 

tanda bahwa pembelajaran yang diramu atau yang disajikan kurang menyenangkan. 105 

                                                            
104 Nurhayati, Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca Al-

Qur’an Pada Siswa Kelas IX Di SMPN 2 Donri-donri Kabupaten Sopeng hal 119. 
105 Dita Irawati Rosma, Pengaruh Penggunaan Metode Memory Power Terhadap hasil Belajar Siswa sekolah 

Dasar hal 3.  
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Penekanan pembelajaran terkait bunyi pelafalan huruf hijaiyah pada siswa 

belum bisa diterapkan dengan efektif, karena siswa merasa kesulitan dalam 

membedakan beberapa lafal dengan ketentuan yang benar seperti halnya pada huruf 

Sa dengan Sya, Shu dengan Su, Tu dengan Thu, Ku dengan Qu, Dho dengan Dhlo, 

Dza dengan Za. Dari analisis tersebut dapat diperkuat dengan teori yang menyatakan, 

Seseorang dikatakan mampu membaca al-Qur’an dengan baik ketika ia dapat 

melafalkan ayat-ayat al-Qur’an sesuai dengan makharijul huruf dan kaidah tajwid. 

Dalam pembelajaran baca al-Qur’an dengan metode ummi pastinya ada kesulitan 

yang dihadapi siswa yaitu siswa sering lupa terhadap materi yang sudah diajarkan 

guru sebelumnya dan dalam penekanan makhroj siswa juga sulit membedakan 

beberapa huruf yang menurut mereka bunyi bacaannya sama tetapi penekanannya 

berbeda.  

D. Analisis Upaya Guru Mengatasi Kesulitan Dalam Pembelajaran Baca Al-Qur’an 

Dengan Menggunakan Metode Ummi Di Kelas IV MI Ma’arif Singosaren Ponorogo 

Dalam pembelajaran membaca al-Qur’an dengan menggunakan metode ummi 

pasti ada kesulitan dan upaya yang harus dilakukan oleh guru yaitu diulang-ulang 

dalam membaca al-Qur’an agar siswa mudah menirukan dalam membaca dan latihan 

terus menerus baik di madrasah maupun di rumah agar meningkat dalam membaca al-

Qur’an. Dengan adanya upaya guru siswa merasa mudah dalam membaca al-Qur’an 

karena adanya pengulangan bacaan al-Qur’an dari guru dan latihan. Dari analisis 

tersebut dapat diperkuat dengan teori yang menyatakan, guru al-Qur’an berperan 

sebagai pendidik informal, formal dan non formal dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 
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didik agar selalu membaca, memahami, dan mengamalkan al-Quran.106 dengan 

adanya upaya dari guru siswa merasa mudah dalam membaca al-Quran sekaligus 

melatih siswa ketika membaca.  

                                                            
106 Riati Asri Rokhani, Upaya Guru Dalam Meningkatkan Minat Belajar Membaca Al-Quran siswa Melalui 

Esktrakurikuler Baca Tulis Al-Qur’an (BTA) DI MTs Negeri Bendosari Sukoharjo Tahun Ajaran 2016/2017 hal 12.  
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BAB VI  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Dalam pembelajaran baca al-Qur’an dengan menggunakan metode ummi yang 

diterapkan MI Ma’arif Singosaren Ponorogo ada 7 tahapan yang harus dilalui 

antara lain: pembukaan, apersepsi, penanaman konsep, pemahaman konsep, 

keterampilan, evaluasi, dan penutup.  

2. Tentunya dalam pembelajaran membaca al-Qur’an dengan menggunakan metode 

ummi sudah pasti ada kesulitan yang dihadapi oleh guru terhadap siswanya yaitu 

siswa belum mampu dengan bacaan tajwidnya, siswa ramai, guru sulit 

mengkondisikan ruangan. 

3. Dalam pembelajaran membaca al-Qur’an dengan menggunakan metode ummi 

pastinya ada kesulitan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran membaca 

al-Qur’an yaitu siswa sering lupa dengan materi yang sudah diajarkan dan siswa 

sulit dalam penekanan makhraj.  

4. Upaya guru mengatasi kesulitan dalam pembelajaran baca al-Qur’an dengan 

menggunakan metode ummi siswa yaitu mengulang-ulang bacaan latihan.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat 

berikan sebagai berikut:  

Bagi madrasah seiring dengan berjalan penelitian yang dilakukan di MI 

Ma’arif Singosaren Ponorogo mengenai problematika pembelajaran baca al-Qur’an 

dengan menggunakan metode ummi bagi siswa patut diperhatikan dengan baik. 

Semua kendala yang dihadapi ketika melaksanakan pembelajaran metode ummi harap 

diperhatikan dan diperbaiki guna mengatasi problematika pembelajaran baca al-

Qur’an dengan menggunakan metode ummi di kelas IV MI Ma’arif Singosaren 

Ponorogo.  

Bagi peneliti pembelajaran metode ummi perlu adanya penelitian berikutnya 

terkait problematika pembelajaran baca al-Qur’an dengan menggunakan metode 

ummi. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan lembaga untuk mengatasi 

dan memperbaiki problematika pembelajaran baca al-Qur’an dengan menggunakan 

metode ummi.  
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