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BAB V 

PEMBAHASAN 

Pada bab ini, akan membahas dan menghubungkan antara teori dan temuan 

sebelumnya dengan teori temuan saat penelitian. Kadang kala teori yang ada tidak 

sama dengan kenyataan yang terjadi. Terkait  dengan judul skripsi ini dan 

hdengan fokus masalah yang terdapat pada bab pertama, maka akan di bahas 

dalam bab ini satu persatu untuk menjawab fokus tersebut. 

A. Rencana Pelaksanaan pembelajaran Metode Ummi  

 Rencana Pelaksanaan pembelajaran Metode Ummi di MI Terpadu Al- 

Ifadah Kaliwungu Tulungagung adalah sebagai berikut  

1. Mempersiapkan target yang jelas dan terukur dalam pembelajaran Al- 

Qur’an metode Ummi. 

2. Sekolah mempersiapkan guru yang benar- benar berkompeten dalam 

mengajarkan metode Ummi. 

3. Mempersiapkan mekanisme guru dalam pembelajaran Al-Qur’an metode 

ummi diantaranya yaitu privat/individual, klasikal individual, klasikal 

baca simak, dan klasikal baca simak murni. 

 Dengan hal tersebut, sebuah perencanaan perlu diadakan karena penting 

untuk tolak ukur sebuah pembelajaran yang sudah jelas target yang diharapkan. 

Dalam Rencana pelaksanaan pembelajaran diatas mendukung tujuan 

pelaksanaan pembelajaran yang telah di tuliskan oleh Lukmanul Hakim dalam 

bukunya Perencanaan yaitu :   
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1) Mempermudah, memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar 

mengajar. 

2) Memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai 

denga kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik dan fasilitas yang 

dimiliki sekolah 

3) Dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis dan 

berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, 

dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis 

dan terencana.1 

Menurut An-Nahlawi, Al-Qur’an sebagai pembelajaran bagi anak maka 

belajar Al-Qur’an pada tingkat ini merupakan tingkat mempelajari Al-Qur’an 

dalam hal membaca hingga fasih dan lancar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang 

berlaku. Karena kemampuan membaca Al-Qur’an merupakan kemampuan yang 

utama dan pertama yang harus dimiliki oleh anak. 2 

A. Pengajaran Al- Qur’an melelui metode Ummi  

Pengajaran Al- Qur’an melelui metode Ummi untuk mengatasi kesulitan 

belajar di MI terpadu Al-Ifadah Kaliwungu Tulungagung adalah sebagai 

berikut:  

1. Pembelajaran Al- Qur’an menggunakan metode Ummi di MI Terpadu Al- 

Ifadah dibagi menjadi 3 sesi. Dan mulai pukul 07.30- 11.00 WIB dengan 

3 sesi. Dimulai dari kelas bawah hingga kelas atas. 

                                                           
1Lukmanul Hakim, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: CV Wacana Prima, 2009), 

hal. 184 
2Abdurrahman An-Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat, 

(Bandung: CV. Diponegoro, 1992), hal. 193 
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2. Sistematika pembelajaran Al-Qur’an metode ummi ada beberapa tahap 

diantaranya yaitu pembukaan, appersepsi, penanaman konsep, 

pemahaman konsep, latihan atau keterampilan, evaluasi dan penutup. 

3. Mempersiapkan tahap- tahapan proses pembelajaran Al- Qur’an metode 

Ummi yaitu: 

a. Guru dalam keadaan duduk mengucapkan salam kepada siswa yang 

juga dalam keadaan duduk rapi. 

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

c. Dilanjutkan do’a untuk orang tua dan do’a naabi Musa  

 َرّب اْغِفْرِِل َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِنْْيَ آِمْْي  

 ْن ِلَسنِِ َواْحُلْل ُعْقَدًة مِ  َوَيسِّْرِِل أَْمرِى َرّب ِاْشَرْحِلى َصْدرِى

 يَ ْفَقُهْوا قَ ْولِ 

d. Dilanjutkan dengan do’a awal pelajaran secara terputus- putus dan 

siswa menirukan  

 َو فَ ْتُح َقرِْيب   َنْصُرِمَن اللِ  بِنلُقْرأَِن الَعظْيمِ  اِفْ َتْح لََنن بَنبَ َنن نَعلْيمُ يَ  يَنفَ تَّنحُ  

ْؤِمِنْْيَ 
ُ
 َواْشرَْح بِِه َصْدرِى َواَْطِلْق بِِه ِلَسنِِ  اللَُّهمَّ نَ وِّْر ِبِكَتنِبَك َبَصرِى َوَبشِّرِامل

َوإنَُّه ََلَحْوََل َوََلقُ وََّة ِإَلَّ  فَِإنَُّه ََلَحْوََل َوََلُقوََّة ِإَلَّ ِبكَ  وَّتكَ ِِبَْوِلَك َوق ُ  َواْستَ ْعِمْل بِِه َجَسِدى

 بِنلِل الَعِليِّ الَعِظْيمِ 

e. Dilanjutkan dengan hafalan surat- surat pendek yang sudah ditentukan 

oleh sekolah. 
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f. Mengulang kembali pelajaran yang telah lalu (klasikal dengan alat 

peraga). 

g. Penanaman konsep secara baik dan benar.  

h. Pemahaman konsep secara baik dan benar. 

i. Terapkan terampil. 

j. Berikan tugas- tugas dirumah sesuai dengan kebutuhan. 

k. Do’a akhir pelajaran. 

الّلُهمَّ ذَكِّْرِِ ِمْنُه  َمنًمن َونُ ْورًا َوُهًدى َوَرَْحَةً َواْجَعْلُه ِِل إِ  الّلُهمَّ اْرََحِِْن بِنلُقْرآنِ  

 لَلْيِل َواَْطرَاَف الن ََّهنرِ َواْرزُْقِِن ِتََلَوتَُه اَنَنَء ا َوَعلِّْمِِن ِمْنُه َمنَجِهْلتُ  َمنَنِسْيتُ 

َواْجَعْلُه ِِل ُحجًَّة يَنَربَّ الَعنَلِمْْي   

l. Salam. 

Setiap pengajar metode Ummi haruslah memenuhi kriteria pengajaran Al- 

Qur’an dengan metode tersebut. Pengajar tersebut haruslah memenuhi aturan 

yang berlaku seperti  Yang ada pada buku sertivikasi metode Ummi yang 

memenuhi aturan seperti  : 

a. Metode yang bermutu (buku belajar membaca Al- Qur’an 

metode Ummi) 

Terdiri dari buku pra Tk, jilid 1-6, buku Ummi remaja atau 

dewasa, ghorib Al-Qur’an, tajuwid dasar beserta alat peraga dan 

metodologi pembelajaran. 
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b. Guru yang bermutu  

Semua guru yang mengajar Al-Qur’an metode Ummi diwajibkan 

minimal melalui tiga tahap, yaitu tashih, tahsin dan sertifikasi guru 

Al-Qur’an. Kualifikasi guru yang diharapkan Metode Ummi adalah 

sebagai berikut:  

1) Tartil baca Al-Qur’an (lulus tashih Metode Ummi) 

2) Menguasai Ghoroibul Qur’an dan tajwid dasar, yaitu seorang 

guru Al-Qur’an diharapkan mampu membaca ghoroibul Qur’an 

dengan baik dan menguasai komentarnya serta mampu 

menghafalkan teori ilmu tajwid dasar dan menguraikan ilmu 

tajwid dalam Al-Qur’an. 

3) Terbiasa baca Al-Qur’an setiap hari.  

4) Menguasai metodologi Ummi, yaitu guru Al-Qur’an Metode 

Ummi harus menguasai metodologi atau cara mengajarkan 

pokok bahasan yang ada di semua jilid Ummi. 

5) Berjiwa Da’I dan Murobbi, guru tidak hanya sekedar mengajar 

atau mentransfer ilmu tetapi guru Al-Qur’an hendaknya bisa 

menjadi pendidik bagi siswauntuk menjaga Qur’ani. 

6) Disiplin waktu, guru Al=Qur’an hendaknya terbiasa dengan 

tepat waktu di setiap aktifitasnya. 

7) Komitmen pada mutu, guru Al-Qur’an Metode Ummi 

senantiasa menjaga mutu di setiap pembelajarannya.3 

                                                           
3Modul Sertifikasi Guru Al-Qur’an Metode Ummi, hal, 4-5 
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Ciri khusus metode Ummi adalah  metode yang bermutu 

dan guru yang bermutu, jadi semua pengajar metode Ummi 

haruslah Semua guru yang mengajar   pembelajarn Al-Quran 

metode Ummi diwajibkan melalui tiga tahab yaitu tahsih, tahsin, 

dan sertifikasi guru metode Ummi. Diharapkan semua guru yang 

mengajar metode Ummi mempunyai kualifikasi seperti: 

(a) Tartil baca Al-Quran atau lulus tahsin metode 

Ummi. 

(b) Mengusai ghorib dan tajwid dasar 

Guru Al-Quran metode Ummi diharapkan 

mampu membaca ghorib Al- Quran dengan baik 

dan mampu menguasai komentarnya serta mampu 

menghafal teori ilmu tajwid dan menguraikan ilmu 

tajwid dalam Al- Quran. 

(c) Terbiasa baca Al- Quran setiap harinya. 

(d) Mengusai metodologi Ummi 

Guru Al-Quran metode Ummi harus 

menguasai metodelogi atau cara mengajar pokok 

bahasan yang ada disemua jilid ummi. 

(e) Berjiwa da’I dan murobbi 

Seorang guru tidak hanya sekedar mengajar 

ataupun mentransfer ilmu, akan tetapi seorang guru 

hendaknya bisa menjadi pendidik bagi peserta didik 
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agar mereka bisa menjadi generasi Qur’ani yang di 

harapkanoleh setiap umat. 

(f) Disiplin waktu 

Seorang guru hendaknya terbiasa tepat waktu 

di setiap aktifitasnya. Terutama ketika ditemukan 

dengan jam mengajarnya karena guru merupakan 

suri tauladan bagi setiap peserta didiknya. 

(g) Komitmen pada mutu  

Guru Al- Qur’an metode Ummi harus 

senantiasa menjaga mutu setiap pembelajaran yang 

di lakukan.4 

Jadi, sebelum mengajarkan dengan menggunakan metode Ummi 

seorang calon pengajar Ummi juga harus diseleksi oleh Ummi yang ada 

dierah, hal tersebut bertujuan agar  sesuai tujuan awal Ummi 

Foundation yaitu Menjadikan lembaga terdepan dalam melahirkan 

generasi Qur’ani. 

                                                           
4 Masruri dkk, Belajar Muda Membaca Al- Qur’an Metode Ummi, ( Surabaya, Lembaga 

Ummi Foundation, 2017), hal. 6 
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B. Evaluasi pembelajaran Al- Qur’an melalui metode Ummi 

Proses evaluasi ini sangat penting terhadap kenaikan siswa pada 

halaman selanjutnya. Jika siswa membaca Al-Qur’an sudah fasih dan lancar, 

maka siswa tersebut akan layak naik pada halaman selanjutnya. 

1. Mengadakan evaluasi harian pada setiap akhir pelajaran tahsin Al- 

Qur’an  

2. Jika ujian kenaikan jilid siswa harus melapor ke koordinator Ummi di 

sekolah  

3. Mengadakan evaluasi ketika siswa sudah lulus dari tahap jilid 1-6, jilid 

tajwid, jilid gharib, dan khatam Al-Qur’an minimal satu kali. 

4. Evaluasi ini diadakan untuk mengetahui kemampuan siswa dari tahap 

bersamaan dengan munaqasyah maka siswa akan memperoleh 

sertifikat/ ijazah dari Ummi Foundation. Setelah semua siswa lulus 

munaqasyah atau ujian Al-Qur’an ini, maka dari pihak lembaga akan 

mengadakan khatam dan imtihan Al-Qur’an metode ummi di hadapan 

wali murid. 

Menurut Drs. Zaenal Arifin dalam bukunya Evaluasi Pembelajaran Fungsi 

evaluasi cukup luas, bergantung dari sudut mana kita melihatnya. Bila kita lihat 

secara menyeluruh, fungsi evaluasi adalah sebagai nerikut:5 

1) Secara psikologis, peserta didik selalu butuh untuk mengetahui sejauh mana 

kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

                                                           
5Drs. Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, ( Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 

2011), hal. 16-17 
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Peserta didik adalah manusia yang belum dewasa. Mereka masih mempunyai 

sikap dan moral yang heteronom, membutuhkan pendapat orang- orang 

dewasa ( seperti orang tua dan guru) sebagai pedoman baginya untuk 

mengadakan orientasi pada situasi tertentu dalam menentukan sikap dan 

tingkah lakunya, mereka pada umumnya tidak berpegang kepada pedoman 

yang berasal dari dalam dirinya, melainkan mengacu kepada norma- norma 

yang berasal dari luar dirinya. Dalam pembelajaran, maka perlu mengetahui 

prestasi belajarnya sehingga ia merasakan kepuasan dan ketenangan. Untuk 

itu, guru perlu melakukan evaluasi pembelajaran, termasuk penilaian prestasi 

belajar peserta didik. 

2) Secara sosiologis, evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik 

dapat berkomunikasi dan beradaptasi terhadap seluruh lapisan masyarakat 

dengan segala karakteristiknya. Lebih jauh dari itu diharapkan peserta didik 

dapat membina dan mengembangkan semua potensi yang ada dalam 

masyarakat. Hal ini penting, karena mampu- tidaknya peserta didik terjun ke 

masyarakat akan memberikan ukuran tersendiri terhadap institusi pendidikan 

yang bersangkutan. Implikasinya adalah bahwa kurikulum dan pembelajaran 

harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

3) Secara dedaktis- metodis, evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam 

menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan 

kemampuan dan kecakapannya masing- masing serta membantu guru dalam 

usaha memperbaiki proses pembelajarannya. 
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4) Evaluasi berfungsi untuk mengetahui kedudukan peseryta didik dalam 

kelompok, apakah dia termasuk anak yang pandai, sedang atau kurang 

pandai. Hal ini berhubungan dengan sikap dan tanggung jawab orang tua 

sebagai pendidik pertama dan utama di lingkungan keluarga. Orang tua perlu 

mengetahui kemajuan anaknya untuk menentukan langkah selanjutnya. 

5) Evaluasi berfungsi untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam 

menempuh program pendidikannya. Jika peserta didik sudah dianggap siap ( 

fisik dan non fisik), maka program pendidikan dapat dilaksanakan. 

Sebaliknya, jika peserta didik belum siap, maka hendaknya program 

pendidikan tersebut jangan dulu di berikan, karena akan mengakibatkan hasil 

yang kurang memuaskan. 

6) Evaluasi berfungsi membantu guru dalam memberikan bimbingan dan 

seleksi, baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan, maupun 

kenaikan kelas. Jika peserta didik belum menguasai kompetensi yang 

ditentukan, maka peserta didik tersebut jangan dinaikkan ke kelas berikutnya 

atau yang lebih tinggi. Kegagalan ini merupakan hasil keputusan evaluasi, 

karena guru perlu mengadakan bimbingan yang lebih professional. 

7) Secara administrative, evaluasi berfungsi untuk memberikan laporan tentang 

kemajuan peserta didik kepada orang tua, pejabat pemerintah yang 

berwenang, kepala sekolah, guru- guru, dan peserta didik itu sendiri. Hasil 

evaluasi dapat memberikan gambaran secara umum tentang semua hasil 

usaha yang dilakukan oleh institusi pendidikan. 
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Selanjutnya, Roestiyah dalam bukunya Masalah-masalah ilmu keguruan 

yang kemudian dikutip oleh Slameto, mendeskripsikan pengertian evaluasi 

sebagai berikut: 

a) Evaluasi adalah proses memahami atau memberi arti, mendapatkan dan 

mengkomunikasikan suatu informasi bagi petunjuk pihak-pihak pengambil 

keputusan. 

b) Evaluasi ialah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalam-

dalamnya, yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa. 

c) Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menilai seberapa jauh program 

telah berjalan seperti yang telah direncanakan. 

d) Evaluasi adalah suatu alat untuk menentukan apakah tujuan pendidikan 

dan apakah proses dalam pengembangan ilmu telah berada di jalan yang 

diharapkan.6 

Menurut Ngalim Purwanto dalam bukunya Prinsip-Prinsip Dan 

Teknik Evaluasi Pengajaran dijelaskan:  

a. Tujuan Evaluasi 

Evaluasi dalam bidang pendidikan dapat dilihat dari dua segi, yaitu 

tujuan umum dan tujuan khusus. 

1)  Tujuan umum 

a) Untuk mengumpulkan data yang dijadikan bukti mengenai 

perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa dalam proses 

pembelajaran. 

                                                           
  6 Drs. Slameto, Evaluasi Pendidikan,(Jakarta: Bumi Aksara,2001), Cet Ke3, hal.6 
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b) Untuk memungkinkan para guru menilai aktifitas atau 

pengalaman mengajar yang telah dilaksanakan. 

c) Mengetahui tingkat efektifitas metode-metode pengajaran yang 

telah dipergunakan dalam proses pembelajaran. 

2) Tujuan khusus 

a) Untuk memotivasi siswa dalam menempuh program 

pendidikan. 

b) Untuk mencari dan menentukan faktor-faktor penyebab 

keberhasilan atau kegagalan siswa dalam mengikutu program 

pendidikan. 

c) Untuk memberikan bimingan yang sesuai dengan kebutuhan, 

perkembangan dan bakat siswa. 

d) Untuk memperoleh bahan laporan tentang perkembangan siswa 

yang diperlukan oleh orang tua dan lembaga pendidikan. 

e) Untuk mengetahui mutu proses pembelajaran, baik cara belajar 

siswa maupun metode yang digunakan guru dalam mengajar.7 

 Jadi, evaluasi ini penting di lakukan karena dengan evaluasi inilah kita 

dapat memperoleh informasi sejauh mana pembelajaran tersebut dapat 

dipahami dan di terapkan oleh anak.   

                                                           
7M. Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran,(Bandung: 

Remaja Rosdakarya.1994), hal. 3 


