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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Pembelajaran Al 

Qur’an dengan Metode Ummi pada orang dewasa di Rumah Tahfizh Al-Jannah 

komplek SMKN 1 Gambut Kabupaten Banjar, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Pelaksanaan pembelajaran Al Qur’an dengan metode ummi pada orang 

dewasa di Rumah Tahfizh Al-Jannah komplek SMKN 1 Gambut 

Kabupaten Banjar dilaksanakan setiap hari sabtu pada pukul 14.00 dan 

berlangsung selama 60 menit , perencanaan pembelajaran tidak 

menggunakan sistem RPP ataupun silabus akan tetapi mengikuti alur 

materi yang akan diajarkan selanjutnya. pembelajaran metode ummi pada 

orang dewasa ini menggunakan buku pegangan berupa buku jilid khusus 

ummi dewasa dalam pembelajarannya terdapat  7 tahapan pembelajaran 

yang diawali dengan Pembukaan, Apersepsi, Pemahaman Konsep, 

Penanaman Konsep , Keterampilan/Latihan , Evaluasi dan Penutup. Materi 

pembelajarannya mencakup Makharijul huruf dan hukum tajwid Al Quran. 

Media yang digunakan dalam pembelajaran metode ummi dewasa meliputi 

alat peraga, papa  tulis, spidol, kayu penunjuk dan meja belajar. Evaluasi 
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yang digunakan oleh Ustadzah dalam pembelajaran Al Qur’an dengan 

metode ummi pada orang dewasa di Rumah Tahfizh Al-Jannah komplek 

SMKN 1 Gambut Kabupaten Banjar ini adalah evaluasi harian dengan cara 

mentest kembali pemamhaman siswa lewat metode klasikal baca murni 

yang dibaca secara individu. 

2. Faktor Pendukung pada pembelajaran Al Qur’an dengan metode ummi 

pada orang dewasa di Rumah Tahfizh Al-Jannah komplek SMKN 1 

Gambut Kabupaten Banjar ini adalah Guru pengajar yang professional, 

dan juga sudah bersertifkat metode ummi, keaktifan santri dewasa yang 

juga didukung oleh sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai. 

Sedangkan Faktor yang menghambat pembelajaran Al Qur’an dengan 

metode ummi pada orang dewasa di Rumah Tahfizh Al-Jannah komplek 

SMKN 1 Gambut Kabupaten Banjar ini adalah siswa yang kadang datang 

terlambat atau absen. 

 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memiliki masukan terkait dengan 

Pembelajaran Al Qur’an dengan Metode Ummi pada orang dewasa di Rumah 

Tahfizh Al-Jannah komplek SMKN 1 Gambut Kabupaten Banjar, yaitu 

1. Bagi Ustadzah 

a. Agar membuat dan menggunakan absensi kehadiran santri, agar 

antri bisa disiplin 
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b.  Sebaiknya menggunakan buku catatan prestasi agar dapat 

diketahui secara spesifik perkembangan santri. 

2. Bagi Santri diharapkan lebih dapat meningkatkan kedisiplinan  

mengikuti kegiatan pembelajaran 

  


