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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data tentang 

implementasi metode Ummi dalam meningkatkan kualitas baca Al-

Qur’an di MI Tarbiyatul Athfal Pulotondo Ngunut Tulunganug, maka 

peneliti simpulkan sebagai berikut:  

1. Implementasi program dasar metode Ummi dalam meningkatkan 

kualitas baca Al-Qur’an di MI Tarbiyatul Pulotondo Ngunut 

Tulungagung berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Hal ini 

terbukti bahwa setiap ustadz-ustadzah Ummi semua memiliki 

sertifikat sebagai pengajar Al-Qur’an metode Ummi. Program 

dasar metode Ummi yang diterapkan di MI Tarbiyatul Athfal 

sesuai dengan modul yaitu: 

a. Tashih baca Al-Qur’an (Memetakan kualitas bacaan Al-

Qur’an) 

b. Tahsin (Membina bacaan dan sikap) 

c. Sertifikasi Guru Al-Qur’an 

d. choacing 

e. Supervisi (Pemastian dan penjagaan mutu system ummi 

diterapkan di lembaga) 

f. Munaqasyah (Kontrol eksternal kualitas/ evaluasai hasil oleh 

ummi foundation) 



87 
 

 
 

g. Khotaman dan Imtihan 

2. Implementasi pendekatan metode Ummi dalam meningkatkan 

kualitas baca Al-Qur’an di MI Tarbiyatul Athfal Pulotondo Ngunut 

Tulungagung sesuai dengan harapan yang di inginkan oleh 

lembaga. Terdapat 3 pendekatan yang diterapkan di MI Tarbiyatul 

Athfal Pulotondo Ngunut Tulungagung yaitu: 

a. Metode Langsuang 

b. Diulang-ulang 

c. Kasih sayang yang tulus 

3. Implementasu Tahap-tahap pembelajaran metode Ummi dalam 

meningkatkan kualitas baca Al-Qur’an di MI Tarbiyatul Athfal 

Pulotondo Ngunut Tulungagung. Penerapan metode Ummi dalam 

pembelajaran Al-Qur’an pada siswa-siswi MI Tarbiyatul Athfal 

Pulotondo Ngunut Tulungagung tidak bisa terlepas dari guru 

sebagai pengelola pembelajaran dan perangkat. Tahapa-tahap 

mengajar Al-Qur’an harus dijalankan secara berurutan sesuai 

dengan hirarkinya. Tahap-tahap pembelajaran Al-Qur’an metode 

Ummi dijabarkan sebagai berikut: 

a. Pembukaan 

b. Apersepsi 

c. Penanaman konsep 

d. Pemahaman konsep 

e. Ketrampilan/Latihan 
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f. Evaluasi 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di MI Tarbiyatul Athfal 

Pulotondo Ngunut Tulungagung peneliti dapat memberikan beberapa 

saran sebagai berikut:  

1. Lembaga sekolah MI Tarbiyatul Athfal Pulotondo Ngunut 

Tulungagung 

Lembaga madrasah hendaknya konsisten dengan metode Ummi ini 

dan lebih meningkatkan kualitas pengajar Al-Qur’an metode 

Ummi agar tercipta siswa-siswa yang berkualitas dan berkompeten 

dalam bacaan Al-Qur’an 

2. Ustadza-ustadzah metode Ummi MI Tarbiyyatul Athfal Pulotondo 

Ngunut Tulungagung 

Ustadz-ustadzah hendaknya selalu memberi motivasi kepada siswa 

agar siswa lebih semnagat dala pembelajaran membaca Al-Qur’an 

sehingga dapat meningkatkan kualitas baca Al-Qur’an 

3. Peserta didik MI Tarbiyyatul Athfal Pulotondo Ngunut 

Tulungagung 

Siswa hendaknya meningkatkan semangat dalam belajar bacaan 

Al-Qur’an sehingga dapat meningkatkan kualitas baca Al-Qur’an 


