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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan pada penyajian data dan analisis data 

yang peneliti  lakukan mengenai penerapan metode Ummi dalam 

pembelajaran Al-Qur’an di SDIT Al-Firdaus, dapat peneliti ambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan Metode Ummi dalam Pembelajaran Al-Qur’an di SDIT Al-

Firdaus Sungai Jingah Banjarmasin Utara sudah tepat dan sesuai 

dengan standarisasi Ummi. Di dalam penerapannya metode Ummi ini 

menggunakan model klasikal baca simak murni yaitu cara 

membacanya bersama-sama dengan halaman yang sama setelah 

dianggap tuntas pembelajaran dilanjutkan dengan baca simak yaitu 

satu anak membaca kemudian anak yang lain memperhatikan. Adapun 

proses penerapan metode Ummi ini dilakukan melalui 7 cara, yang 

disebut 7 tahapan pembelajaran yaitu, pembukaan, apersepsi, 

penanaman konsep, pemahaman konsep, latihan/keterampilan, 

evaluasi dan penutup. 

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan metode Ummi di 

SDIT Al-Firdaus berupa faktor ekstern yang terdapat di lingkungan 

sekolah yaitu guru, media, dan kurikulum. Faktorn intern yaitu faktor 

yang terdapat dalam diri anak berupa minat dan kecakapan dalam 

menangkap materi pembelajaran. 
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B. Saran-Saran 

Agar penerapan metode ummi dalam pembelajaran Al-Qur’an 

lebih maksimal dan dapat terlaksana dengan baik, maka disarankan: 

1. Guru atau Ustadz-Ustdzah 

a. Hendaknya ustadz-ustadzah yang mengajar Ummi selalu 

memberikan bimbingan dan binaan kepada anak didik mengingat 

mengajar dan belajar Al-Qur’an adalah suatu hal yang mulia dan 

sangat disukai Allah Swt. 

b. Kepada seluruh ustadz-ustadzah diharapkan tetap semangat dalam 

memberikan ilmu kepada anak didik, karena semangat adalah modal 

utama dalam menyampaikan ilmu. 

c. Untuk adik-adik yang belajar di SDIT Al-Firdaus Sungai Jingah 

Banjarmasin Utara harus tetap semangat, aktif dalam belajar dan 

nurut apa yang dikatakan oleh ustadz-ustdzah. 

2. Orangtua Anak Didik 

Kepada para orangtua diharapkan untuk selalu mendampingi 

putra-putrinya dalam belajar, khususnya belajar Al-Qur’an. Berikan 

kepada mereka motivasi dan arahan agar mereka tetap semangat dalam 

belajar Al-Qur’an karena pada dasarnya anak adalah tanggung jawab 

yang diberikan kepada orang tua untuk diarahkan menjadi anak yang 

sholeh dan sholehah. 
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