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Abstrak  

Al-Qur'an adalah pokok terpenting bagi agama Islam, yang mana menjadi petunjuk untuk 

seluruh umat manusia. Dalam mempelajari sampai pada tahap menghafal Al-Qur’an terdapat 

beberapa metode yang bisa digunakan, salah satunya adalah Metode Ummi. Banyak nya lembaga 

pendidikan seperti sekolah negeri maupun swasta, pesantren, TPQ, bahkan pembelajaran via 

online juga banyak yang mengunggulkan dan  menggunakan  pembelajaran dan menghafal Al-

Qur'an dengan Metode Ummi. Dari hal tersebut menggambarkan bahwa Metode Ummi 

merupakan sebuah metode pembelajaran Al-Qur’an yang layak diperhitungkan dan menarik 

untuk dikaji lebih mendalam lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan penerapan 

metode Ummi untuk menghafal Al-Qur’an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Daarul Fath, 

dengan fokus penelitian mencakup 1) Kualitas guru pengajar dan pembimbing dalam 

menerapkan Metode Ummi di Pondok. 2) Penerapan Metode Ummi terhadap kemampuan 

menghafal Al-Qur’an santri Pondok. 3) Dampak Metode Ummi terhadap kemampuan menghafal 

Al-Qur’an santri Pondok Pesantren Tahfidhul Qur’an Daarul Fath. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara 

terstuktur dan dokumentasi. Data dianalisi melalui langkah-langkah pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah 

triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) kualitas guru 

pengajar dan pembimbing dalam menerapkan Metode Ummi sudah sesuai standar yang 

ditentukan oleh Ummi Foundation. 2) Proses guru dalam menerapkan Metode Ummi terhadap 

kemampuan menghafal Al-Qur’an sudah sesuai target dan hasilnya baik. 3) Penerapan Metode 

Ummi yang dilakukan di Pondok tampak berdampak baik, meskipun pada segi waktu yang 

sangat terbatas dalam pembelajarannya metode Ummi terlihat kurang efektif untuk diterapkan di 

Pondok tersebut. 

Kata Kunci : tahfidzul qur’an, pesantren daarul fath 

Abstract 

The Qur’an is the most important point for Islam, which is guide to all manking. In learning the 

Qur’an there are several possible methods, one of which is the Ummi Method. Many educational 

institutions such as public and private schools, boarding schools, TPQ and even online learning 

are promoted and use learning and memorizing the Qur’an by Ummi Method. From this suggest 

that Ummi’s method is a Qur’an method of learning worthy of being calculated and interesting to 

discuss even more deeply. This research is study to express the application of Ummi’s method to 

memorizing the Qur’an in the Boarding Hut Daarul Fath, with the focus of the study including 1) 

the quality of teachers and tures in applying the Ummi’s method in the houses, 2) Ummi’s 

method to the ability to memorize the Qur’an student in the boarding, 3) Ummi’s method’s to 
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impact on the ability to memorize the Qur’an in the Boarding School. This research uses a 

qualitative approach, the collection data-gathering technique used is observation, structured 

interviews and documentation. Analysis data through data collection measures, data reduction, 

data presentation, and deduction deduction. The validity technique of the data used is the 

triangulasi of the technique and the source triangulation. Research indicates that 1) the quality of 

teachers and advisers in appliying Ummi’s method was consistent with the standards prescribed 

Ummi Foundation, 2) the teacher’s practice of Ummi’s method of memorizing the Qur’an was 

targeted and was effective, 3) the application of the Ummi’s method used in booths seemed to 

have good effect, though at very limited time in it’s learning the method of Ummi seemed less 

effective to apply to the Boarding. 

Keywords : memorizing the qur’an, daarul fath boarding 

1. PENDAHULUAN 

Al-Qur'an adalah pokok terpenting bagi agama Islam, yang mana menjadi petunjuk untuk seluruh 

umat manusia. Kumpulan firman Allah diturunkan kepada Muhammad SAW melalui malaikat Jibril 

untuk disampaikan kepada ummatnya. Firman Allah adalah yang dimaksudkan dari suci karena 

datangnya dari Allah yang Maha Suci, diturunkan melalui malaikat yang suci, kapada orang yang 

suci (ma’tsum) yaitu Muhammad SAW. Selain itu, Al-Quran merupakan salah satu pondasi islam, 

setiap ummat islam dianjurkan untuk mambacanya dengan memahami isi kandungan dari ayat ayat 

Al-Qur’an. Karena dengan membaca dan memahami makna dari bacaannya  Al-Qur'an akan 

menjadikan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai  isi dari bacaan dalam Al-

Qur'an.  

Tidak hanya sebuah teks yang hanya cukup untuk dibaca, namun Al-Qur'an juga butuh 

dipelajari, dipahami, bahkan banyak dari umat Islam yang mampu menghafal Al-Qur'an. Sangat 

jelas adanya bahwa dengan membaca bahkan menghafal Al-Qur'an akan mendapatkan banyak 

kebaikan dan mendapatkan syafaatnya.  

Karunia Allah ta'ala untuk dapat menghafal ayat ayat Al-Qur’an akan datang kepada orang-

orang tertentu dan tidak semua orang akan mendapatkan karunia tersebut, maka dari itu tidak semua 

orang dapat dengan mudah menghafalkan Al-Qur'an. Hal ini juga dapat dijadikan perbandingan 

dengan kekhususan ganjaran atau pahala yang Allah berikan kepada para penghafal Al-Qur’an, 

baik di dunia maupun di akhirat. Namun, bagi yang hanya membacanya juga akan mendapatkan 

pahala tersendiri. 

Banyaknya anak kalangan remaja saat ini yang tidak tertarik untuk menghafal Al-Qur’an 

karena tidak ada pembiasaan sejak dini untuk menghafal Al-Qur’an. Hal ini disebabkan kurangnya 
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pengetahuan mereka mengenai metode yang digunakan untuk menghafal Al-Qur’an, sehingga 

ketertarikan anak remaja untuk menghafal Al-Qur’an berkurang. Meskipun demikian, tidak 

menutup kemungkinan, siapapun bisa menjadi penghafal Al-Qur’an, asalkan memiliki kemauan, 

menyediakan waktu yang cukup luang untuk menghafal, sungguh-sungguh dan memiliki tekad yang 

kuat, maka akan mampu baginya untuk menghafalkan Al-Qur'an dengan baik. Dengan mengetahui 

adanya hambatan membaca dan menghafal Al-Qur'an, terutama pada tahap awal dan yang paling 

mendasar ialah mengetahui bentuk sekaligus menghafal huruf arab (huruf hijaiyah) dan surat 

pendek yang dilakukan oleh anak-anak, remaja bahkan orang dewasa sekalipun diperlukan 

penggunaan sebuah metode dalam proses belajar membaca dan menghafal Al-Qur'an, diantaranya 

adalah untuk memudahkan seseorang membaca Al-Qur’an hingga kemudian ke tahap menghafal 

Al-Qur'an.  

Bahkan untuk saat ini banyak metode yang digunakan untuk membaca dan menghafal Al-

Qur'an, seperti Metode Iqra’ dimana metode ini Penekanan langsung terhadap pelatihan membaca 

Al-Qur’an ialah salah satu cara fokus dalam Metode Iqro’ ini. Selain itu, dalam praktiknya Metode 

Iqro’ tidak menggunakan berbagai alat peraga untuk pelatihannya, karena hanya menekankan pada 

bacaannya  saja (membaca huruf Al-Qur’an dengan jernih). Dalam metode ini system CBSA (Cara 

Belajar Siswa Aktif). 

Penerapan yang dilakukan di Pondok menggunakan metode Ummi yang mana metode ini 

termasuk salah satu metode membaca Al-Qur’an yang langsung memasukkan dan mempraktekan 

bacaan tartil sesuai kaidah ilmu tajwid dengan menggunakan pendekatan bahasa ibu yang 

menekankan kasih sayang dengan metode klasikal baca simak dan sistem penjamin mutu. Banyak 

nya lembaga pendidikan seperti sekolah negeri maupun swasta, pesantren, TPQ, bahkan 

pembelajaran via online juga banyak yang mengunggulkan dan  menggunakan  pembelajaran dan 

menghafal Al-Qur'an dengan metode ummi. Metode ummi termasuk kategori sebuah metode yang 

sangat membutuhkan sebuah sistem yang mampu menjamin mutu dan kualitas belajar dan 

menghafal Al Qur'an secara efektif dan dapat berlangsung lama. Dari banyaknya yayasan, sekolah 

dan lembaga pendidikan yang menggunakan metode ummi sebagai pembelajaran membaca bahkan 

menghafal Al Qur’an dapat menggabarkan secara kesseluruhan bahwa metode ummi merupakan 

metode pembelajaran Al Qur’an yag layak digunakan dan diterapkan untuk dikaji secara mendalam. 

Seperti yang diketahui bahwa dalam metode Ummi ada beberapa cara dalam sistem 

pembelajaran yang mudah, yaitu : klasikal individual, privat atau individual, klasikal baca simak, 
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dan klasikal baca simak murni. Dari sistem pembelajaran tersebut tidak akan lepas dari media atau 

alat peraga yang mempunyai peranan penting dalam menunjang materi yang akan disampaikan dan 

agar lebih mudah diterima dan dipahami termasuk ketika guru mengerjakan atau mengenalkan 

huruf-huruf hijaiyah. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an (PPTQ) Daarul Fath Boyolali, memiliki 

sistem pondok Tahfidz yang menerapkan belajar dan menghafal Al Qur'an dengan menggunakan 

metode Ummi. Alasan menggunakan metode Ummi merupakan metode yang mudah dan praktis 

diterapkan pada santri  untuk belajar dan menghafal Al Qur'an dengan baik sesuai harapan dan 

target.  

Target dalam pembelajaran dan menghafal Al-Qur'an dengan metode Ummi adalah pertama, 

santri dapat membaca sekaligus menghafal Al-Qur'an dengan tartil dan fashih sesuai dengan hukum 

tajwid yang berlaku. Kedua, santri dapat mencapai kenaikan jilid yang telah ditetapkan oleh pihak 

koordinator pesantren dengan  metode Ummi untuk setiap tingkat pada santri. Dari kalangan anak-

anak tingkat Sekolah Dasar hingga tingkat Sekolah Menengah Atas semua diajarkan tahap awal 

hingga akhir membaca menggunakan metode ummi dan menghafal Al Qur’an dengan metode ummi 

sekaligus. Untuk santri yang memasuki pondok sederajat Sekolah Menengah Pertama juga akan 

diajarkan dari tahap pertama yaitu Iqro’ 1 hingga akhirnya para santri dapat lancar dan 

menyesuaikan dengan yang lainnya. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Peran Metode Ummi Terhadap 

Kemampuan Menghafal Al-Qur’an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Daarul Fath Boyolali 

Tahun Pelajaran 2019/2020. Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah yang 

akan dijawa dalam penelitian, yaitu : Bagaimana kualitas guru pengajar dan pembimbing dalam 

menerapkan Metode Ummi di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Daarul Fath?, Bagaimanakah 

penerapan Metode Ummi terhadap kemampuan menghafal Al-Qur’an santri Pondok Pesantren 

Tahfidzhul Qur’an Daarul Fath? Dan apa dampak Metode Ummi terhadap kemampuan menghafal 

Al-Qur’an santri Pondok Pesantren Tahfidhul Qur’an Daarul Fath? 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penggambaran suatu 

keadaan yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi di Pondok. Penelitian ini dilakukan dengan 

terjun langsung ke lapangan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi guna 

mengumpulkan data dan memperoleh hasil sesuai dengan judul penelitian. Lokasi penelitian 

dilakukan secara langsung dan terbuka di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Daarul Fath Boyolali. 
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Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif yang mana digunakan 

untuk membangun ilmu pengetahuan. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti membuat sebuah 

gambaran mengenai prosedur dan langkah-langkah pembelajaran Al-Qur’an menggunakan Metode 

Ummi secara kompleks, dan menyusun menjadi sebuah laporan yang rinci, dan memberikan hasil 

penelitian sesuai dengan situasi yang alami. 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpuln data dengan observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data observasi digunakan untuk melihat bagaimana 

pembelajaran Al-Qur’an menggunakan Metode Ummi diterapkan kepada santri. Wawancara yang 

dilakukan ialah wawancara semi terstruktur yang mana pelaksanaannya bebas dan peneliti telah 

menyediakan pertanyaan yang akan diajukan kepada nara sumber. Pengumpulan data menggunakan 

teknik dokumentasi dengan mengumpulkan arsip-arsip dan dokumen sekolah yang dimiliki sekolah 

untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran Al-Qur’an menggunakan Metode Ummi.  

Pada penelitian ini keabsahan data yang dilakukan adalah triangulasi sumber. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas yang meliputi reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an (PPTQ) Daarul Fath Boyolali, memiliki sistem pondok Tahfidz 

yang menerapkan belajar dan menghafal Al Qur'an dengan menggunakan metode Ummi. Alasan 

menggunakan metode Ummi merupakan metode yang mudah dan praktis diterapkan pada santri  

untuk belajar dan menghafal Al Qur'an dengan baik sesuai harapan dan target. Target dalam 

pembelajaran dan menghafal Al-Qur'an dengan metode Ummi adalah pertama, santri dapat membaca 

sekaligus menghafal Al-Qur'an dengan tartil dan fashih sesuai dengan hukum tajwid yang berlaku. 

Kedua, santri dapat mencapai kenaikan jilid yang telah ditetapkan oleh pihak koordinator pesantren 

dengan  metode Ummi untuk setiap tingkat pada santri. Dari kalangan anak-anak tingkat Sekolah 

Dasar hingga tingkat Sekolah Menengah Atas semua diajarkan tahap awal hingga akhir membaca 

menggunakan metode ummi dan menghafal Al Qur’an dengan metode ummi sekaligus. Untuk santri 

yang memasuki pondok sederajat Sekolah Menengah Pertama juga akan diajarkan dari tahap pertama 

yaitu Iqro’ 1 hingga akhirnya para santri dapat lancer dan menyesuaikan dengan yang lainnya. 

Setelah penulis mengumpulkan data sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam BAB III 

yang penulis dapatkan melalui kunjungan pondok secara langsung dengan melakukan wawancara, 



6 

 

dokumentasi dan observasi, yang selanjutnya data tersebut penulis akan analisis dengan cara memilih 

untuk disajikan dalam bentuk narasi dan menyimpulkan. Kemudian penulis juga akan mencocokkan 

hasil analisis dengan teori yang telah penulis paparkan pada BAB II. Dalam hal ini, data yang penulis 

analisis yaitu tentang penerapan Metode Ummi terhadap hafalan Al Qur’an santri di Pondok 

Pesantren Daarul Fath Boyolali. Adapun hasilnya sebagai berikut: 

3.1 Kualitas Guru Pengajar Dalam Menerapkan Metode Ummi Di Pondok Pesantren 

Tahfidzul Qur’an Daarul Fath Boyolali. 

Sesuai dengan teori yang ada pada BAB II bahwa setiap guru yang mengajar Al-Qur’an Metode 

Ummi diwajibkan minimal melalui tiga tahapan, yaitu tashih, tahsin dan sertifikasi guru Al-Qur’an. 

Kualifikasi guru yang diharapkan Pondok sesuai dengan buku pedoman dari Ummi Foundation 

langsung dimana guru harus menguasai dan memenuhi syarat. 

Berdasarkan teori yang dibangun pada BAB II dijelaskan bahwa penerapan pada Metode Ummi 

dimulai dengan melakukan tahapan dan langkah-langkah dalam menerapkan Metode Ummi secara 

berurutan. Pada teori yang sudah dibangun di BAB II bahwa metode Ummi mempunyai langkah-

langkah serta tahapan-tahapan pembelajaran yang mana setiap guru sebelum mengajar harus 

mengetahui langkah-langkah serta tahapan-tahapan pembelajaran Metode Ummi.  

Sedangkan Pondok Daarul Fath menerapkan Metode Ummi sebelum para santri menginjak target 

hafalan, yang mana dengan mengajarkan Metode Ummi dari yang paling dasar kepada santri yang 

setara dengan kelas 1 SMP agar ketika menghafal Al-Qur’an bisa dengan bacaan yang benar dan 

lancar. Langkah-langkah tersebut diantaranya : Lulus Tashih Metode Ummi, Mampu Membaca 

Ghoribul Qur’an dan Tajwid Dasar, Terbiasa membaca Al-Qur’an Setiap Hari, Mampu mengajarkan 

Semua Jilid Ummi, Berjiwa Da’i dan Murobbi, Disiplin Waktu, Mampu Menjaga Mutu Pembelajaran 

Metode Ummi. 

3.2 Penerapan Metode Ummi terhadap Hafalan Santri di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an 

Daarul Fath 

Seperti yang ditulis pada teori di BAB II bahwasanya Metode Ummi adalah salah satu metode untuk 

belajar membaca Al-Qur'an, yang mana dalam metode ini langsung memasukkan sekaligus 

mempraktekkan bacaan sesuai kaidah ilmu tajwid. Kerena hal ini Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an 

Daarul Fath menerapkan metode ini untuk belajar sekaligus menghafal Al-Qur’an. Selain memiliki 

banyak dampak baik, namun mempelajari metode ini mrmbutuhkan waktu yang banyak. Dari hasil 

observasi dan wawancara, bahwa awal berdirinya Pondok tidak menerapkan metode Ummi untuk 
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pembelajaran Al-Qur’an dan menghafal Al-Qur’an dengan metode Ummi. Namun ketika di tahun 

2015 salah satu dari pengajar Al-Qur’an mengikuti pembelajaran Metode Ummi yang saat itu 

diselenggarakan di kota Solo. Hingga pada akhirnya salah satu guru ini sampai ditahap boleh 

mengikuti ujian tahsis untuk mendapatkan sertifikasi resmi agar dapat mengajarkan kepada santri. 

Dengan proses yang panjang hingga awal tahun 2016 ada 3 guru yang telah lulus tashih dan 

mendapatkan sertifikasi resmi dari Ummi Foundation yang mengadakan ujian tashih di kota Solo. 

Dari 3 guru inilah awal mula diajarkannya metode Ummi di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an 

Daarul Fath. Hingga kini metode ini berjalan dengan sesuai harapan para guru untuk mencetak para 

santri menjadi generasi Qur’ani dengan jumlah 7 guru yang bersertifikasi pada tahun 2020 ini.  

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an dapat disimpulkan, bahwa sebelum memulai pengajaran 

Metode Ummi guru pengajar dan pembimbing menyusun atau membentuk kelompok belajar, gunan 

memermudah pelaksanaan pembelajaran, dan pondok membentuk kelompok belajar dengan jumlah 

santri dalam kelompok ada 15 santri. Dengan keterbatasan guru dan banyaknya santri pondok hanya 

membentuk 2 kelompok saja yang dibimbing oleh 2 guru terjadwal untuk mengajar dan membimbing tiap 

kelompok sesuai jadwal. Sarana yang digunakan dalam pembelajaran Al-Qur’an Metode Ummi di 

Pondok Pesantren Daarul Fath menggunakan sarana pembelajan seperti kelas dan Pondok juga 

memiliki sumber belajar yaitu Buku Jilid Ummi Remaja dan Dewasa, buku Ghorib Qur’an dan buku 

Tajwid. Waktu pembelajaran di Pondok Pesantren Daarul Fath dilakukan setiap pagi dan sore dalam 

waktu satu minggu mengadakan kelas secara tatap muka kurang lebih 8 sampai 10 kali. Setiap 

pertemuan memakan waktu kurang lebih 2 jam pembelajaran. Namun dengan waktu tersebut terlalu 

cepat untuk mempelajari Al-Qur’an menggunakan metode Ummi. Karena pembelajaran metode 

Ummi membutuhkan waktu yang bnayak dengan adanya banyak buku yang harus dipelajari. Dengan 

target yang telah disusun oleh Pondok santri menempuh pembelajaran hanya 6 bulan diawal masuk. 

Dan ini menjadi kurang efektif untuk menerapkan pembelajaran metode Ummi untuk menghafal Al-

Qur’an. 

Langkah-langkah pembelajaran Al-Qur’an Metode Ummi Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an 

Daarul Fath. Berdasarkan teori yang sudah dibangun pada BAB II bahwa metode Ummi mempunyai 

langkah-langkah serta tahapan-tahapan pembelajaran yang mana setiap guru sebelum mengajar harus 

mengetahui langkah-langkah serta tahapan-tahapan pembelajaran Metode Ummi. 

Sebagaimana teori yang dibangun bahwa sebelum memulai mengajar guru harus mengetahui 

tahapan berlangsungnya pembelajaran Metode Ummi seperti pembukaan pada pembelajaran dengan 
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guru mengetahui kondisi santri santri dengan memulai baca do’a bersama. Setelah pembukaan guru 

bisa memulai apersepsi dimana guru menanyakan pelajaran sebelumnya dilanjutkan dengan 

penanaman konsep dimana guru menjelaskan materi atau pokok bahasan yang akan diajarkan. 

Setelah penanaman konsep guru harus menjelaskan secara terperinci kepada santri mengenai 

penjelasan pokok pembelajaran nya. Setelah itu, guru melakukan latihan kepada santrinya secara 

individu atau bersama sama membaca contoh ayat yang ada dibuku jilid, jika sudah memenuhi 

standart bacaan guru bisa melakukan evaluasi dan dilanjutkan dengan penutupan. Sesuai penemuan 

dilapangan yang telah dipaparkan pada BAB III bahwa pondok memiliki visi dan misi untuk 

mencetak penghafal Al-Qur’an yang produktif, cerdas, intelektual dan berakhlak mulia. Dilihat dari 

bagaimana para guru memulai dari pembelajaran dan langkah-langkah yang dilakukan sehari-hari 

terhadap para santrinya pondok mampu mewujudkan visi dan misi yang sesuai. Meskipun strategi 

yang digunakan tidak tertulis namun para guru yang bertanggung jawab dalam mengajar metode 

ummi mampu mengajarkan dan membimbing para santri untuk menghafal menggunakan metode 

ummi dengan baik. Langkah-langkah pembelajaran tersebut dapat dijelaskan secara terperinci, 

diantaranya :Pertama,pembukaan dimana guru melakukan aktifitas kelas dengan memimpin para 

santri dengan membaca do’a sebelum belajar dan dilanjutkan dengan salam pembuka. Kedua, 

apersepsi dengan menghubungkan materi yang sebelumnya dengan materi baru yang akan dipelajari. 

Ketiga, penanaman konsep dimana guru mampu memberikan sekaligus mengajarkan santri mengenai 

konsep pembelajaran yang akan dipelajari. Keempat, pemahaman konsep dimana guru menjelaskan 

secara terperinci mengenai materi yang akan diajarkan. Kelima, latihan atau keterampilan dimana 

guru memberi contoh mengenai bacaan yang ada pada lembar buku ajar dan menekankan kepada 

santri untuk mengulang-ulang bacaan agar dapat lancar dalam membaca. Keenam,guru melakukan 

evaluasi atau penilaian atas materi yang telah diajarkan dengan memberikan pertanyaan atau meminta 

santri secara acak untuk membacakan contoh yang ada pada buku ajar. Dan yang terakhir adalah 

penutup, dimana guru menutup pembelajaran dengan memimpin do’a setelah belajar dan dilanjutkan 

dengan salam penutup. 

Model pembelajaran pada pembelajaran Al-Qur’an metode Ummi menggunakan 4 model 

pembelajaran yaitu privat/individual, klasikal individual, klasikal baca simak dan klasikal baca simak 

murni. Namun penerapan model ini secara bertahap diman guru tidak setiap mengajar menggunakan 

1 model pembelajaran saja. Namun guru menggunakan model pembelajaran yang berbeda setiap 
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harinya. Dengan tujuan agar pembelajaran Al-Qur’an metode Ummi berfariasi dan agar santri tidak 

bosan ketika sedang melakukan belajar mengajar. 

3.3 Dampak Metode Ummi Terhadap Kemampuan Menghafal Al-Qur’an 

Sesuai dengan teori yang dibangun pada BAB II mengenai kelebihan menggunakan metode ummi 

yaitu dengan menggunakan pendekatan ibu dimana para pengajar atau penyimak hafalan 

memerankan dirinya sebagai ibu, sehingga santri mendapatkan kenyamanana dalam belajar dan 

menghafal Al-Qur’an dengan baik. 

Dengan teori yang telah dibangun dan disesuaikan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan 

kepada guru pembimbing dan penanggung jawab pembelajaran Metode Ummi bahwasanya dengan 

pembelajaran Al-Qur’an yang menggunakan Metode Ummi mendapatkan banyak dampak positif. 

Diantaranya ialah setelah santri belajar metode Ummi pada awal masuk pondok santri jadi lebih 

menguasai makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf, harakat pada bacaan dan mengetahui 

bacaan gharib yang tertera pada buku Gharib Metode Ummi serta pembelajaran tajwid. Selain 

mengenai bacaan, pengajar dan penanggung jawab yang mengajarkan Al-Qur’an Metode Ummi juga 

sudah bersertifikasi dan tentunya sudah sesuai dengan standar yang suah ditentukan oleh Ummi 

Foundation sendiri.  

Selain itu pada Metode Ummi juga memiliki perhatian dalam pembelajaran yang dapat dipastikan 

terhadap pembelajaran tersebut. Begitu juga dengan pengelolaannya yang cukup besar pada iklim 

kerja yang kondusif sehingga dapat meningkatkan prestasi secara optimal. Ada beberapa faktor yang 

menjadikan dampak negatif nya ada, salah satunya dengan banyaknya jumlah buku yang di pelajari 

pada Metode Ummi sendiri. Hingga pondok dapat meluluskan hafidz dan hafidzah dengan hafalan 30 

juzz 99% dari santri yang ada disetiap tahunnya. Dari sinilah metode Ummi berperan sebagai 

alternative metode hafalan santri pada tahun 2016 hingga kini. 

 Namun, dengan mencocokkan hasil observasi dan pengamatan lapangan bahwasanya dampak 

negatif nya pada Metode Ummi terdapat pada waktu. Dimana dengan kebijakan pondok yang 

mengurangi waktu hafalan santri selama 6 bulan diawal masuk pondok untuk mempelajari Metode 

Ummi itu sudah mengurangi waktu santri untuk memulai dalam pencapaian target hafalan, 

sedangkan mempelajar Metode Ummi tidak cukup jika hanya dengan waktu singkat yang hanya 6 

bulan. Terlebih pembelajaran Metode Ummi dimulai dari yang plaing dasar. Kalau dilihat dari santri 
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yang ada di Pondok Daarul Fath penggunaan Metode Ummi dalam menghafal Al-Qur’an kurang 

evisien. Karena memiliki beberapa masalah terhadap kondisi santri dan waktu untuk mempelajari 

metode ummi itu sendiri. Dimana santri yang ada di Pondok Daarul Fath setara dengan kelas 1 SMP 

yang mana sebagian besar dari mereka sudah dapat membaca Al-Qur’an dengan lancar dan sesuai 

dengan kaidah bacaannya, namun tidak dengan menggunakan Metode Ummi, dan jika pondok 

mengharuskan semua santri yang baru masuk untuk mempelajari Metode Ummi dari dasar akan 

memakan banyak waktu, sedangkan target hafalan juga tidak sedikit. Inilah yang membuat 

penggunaan Metode Ummi untuk hafalan tidak evisien. Banyaknya dampak positif pada Metode 

Ummi ini yang sangat berpengaruh baik bagi yang mempelajarinya memang sangat cocok untuk 

dipelajari bagi pemula yang belum lancar dan fasih dalam membaca Al-Qur’an. Karena pembelajaran 

Metode Ummi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

4. PENUTUP 

Dari pemaparan data-data yang terkait dengan Penggunaan Metode Ummi untuk Menghafal Al-

Qur’an di Pondok Pesantren Daarul Fath Boyolali maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

Kualitas guru pengajar dalam menerapkan metode Ummi di Pondok Pesantren Daarul Fath 

sudah sesuai dengan pedoman yang ada pada ketentuan Ummi Foundation dimana semua guru 

pengajar dan penanggung jawab pembelajaran Al-Qur’an dengan menggunakan metode Ummi sudah 

lulus standar pengajaran dan sudah memiliki sertifikasi resmi dari Ummi Foundation langsung. 

Proses penerapan Metode Ummi terhadap hafalan santri di Pondok Pesantren Tahfidzul 

Qur’an Daarul Fath dapat dilihat dari awal pembelajaran yang sudah baik. Selain itu, penelolaan 

kelas yang sudah sesuai dengan buku modul Ummi Foundation dimana setiap kelompok belajar 

terdiri dari 15 anak dengan 1 guru pengajar. Pembelajran Al-Qur’an dengan metode Ummi 

menggunakan sumber buku yang sudah disediakan oleh pusat Ummi Foundation yaitu buku Jilid 

remaja dan dewasa yang berisi 3 jilid, buku Ghoribul Qur’an dan buku Tajwid. 

Waktu pelaksanaan pembelajaran Al-Qur’an dengan metode Ummi berdurasi 120 menit setiap 

pertemuannya di pagi dan sore hari, jadi selama sepekan santri belajar metode Ummi kurang lebih 8 

kali pertemuan tatap muka. Langkah-langkah ypembelajaran yang dilakukan oleh guru ialah 

pembukaan, apersesi, penanaman konsep, pemahaman konsep, latihan/keterampilan, evaluasi dan 

diakhiri dengan penutup. Model pembelajaran yang dilakukan ketika guru mengajar ada 4 model 
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pembelajaran, yaitu : privat/individual, klasikal individual, klasikal baca simak dan klasikal baca 

simak murni. 

Dampak Metode Ummi Terhadap Kemampuan Menghafal Al Qur’an dengan menggunakan 

Metode Ummi yang diterapkan di Pondok Pesantren Daarul Fath sudah sesuai dengan buku pedoman 

dari Ummi Foundation, pelaksanaan dan penerapan nya juga sudah sesuai, namun sudah menjadi 

semestinya karena setiap hal pasti memiliki dampak baik dan buruk, begitu juga dengan penggunaan 

Metode Ummi untuk mengahafal Al-Qur’an. Sebenarnya menghafal Al-Qur’an itu hanya 

menggunakan satu metode saja, yaitu dengan mengulang-ulang bacaan saja, namun dengan Metode 

Ummi selain mengulang-ulang bacaan santri yang menghafal Al-Qur’an bisa dengan baik 

melafadzkan huruf-huruf hijaiyyah sesuai dengan mahkarijul huruf atau tempat keluarnya huruf. 

Terlebih dalam Metode Ummi pembacaan nya juga berirama dan dapat memudahkan siapa saja 

untuk menghafal Al-Qur’an dengan baik dan benar. 

Selain menyinggung bacaan yang sesuai dengan makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf, 

dalam Metode Ummi juga terdapat pembelajaran Ghorib dimana terdapat kata atau kalimat pada Al-

Qur’an. Disinilah yang menjadi spesial dalam metode ummi dimana dengan menggunakan Metode 

Ummi untuk menghafal Al-Qur’an yaitu para santri dapat mempelajari bacaan-bacaan ghorib. Dan 

pondok telah meluluskan 99% santri dari umlah santri yang ada pada setiap tahun nya dengan hafalan 

Al-Qur’an 30 juzz, disinilah terlihat akan peranan metode Ummi di Pondok Tahfidzul Qur’an dapat 

dilakukan untuk mencetak para hafidz dan hafidzah ditahun ajaran setelahnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

As’ad Human, 2000. Cara Cepat Membaca Al-Qur’an. Yogyakarta: Balai Libtang LPTQ Nasional 

Tiem Tadarus. 

Bambang Sunggono, 1997. Metodologi Penelitian Hukum,Jakarta: Raja Grafindo. 

Iskandar, 2009.Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jak Pondok Pesantren Tahfidzhul Qur’an Daarul 

Fath arta: Gaung Persada. 

Lexy J.Moleong, 2009.Metode Penelitian Kualitatif, Bandung:Remaja Rosdakarya. 

M. Mufti Mubaok & Ustadz Bachtiar Ichwan,2009.60 Menit Mahir Baca Tulis Al Qur’an,Surabaya 

: Graha Bentoel. 

Modul Sertifikasi Guru Al-Qur’an Metode Ummi (Ummi Foundation) 

Saiful Bachri, 2008.Buku Pedoman Qira’ati Materi Pendidikan Guru Pengajar Al-Qur’an Blitar: 

Pp. Nurul Iman. 

Sugiyono, 2006.Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R& D, Bandung: Alfabeta. 

 
 


