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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

LAMPIRAN I DAFTAR TERJEMAHAN 

 

NO BAB Kutipan Hal Terjemahan 

1 I Al-Qur‟an Surah 

Shaad ayat 29 

1 “Kitab (Al-Qur'an) yang Kami 

turunkan kepadamu penuh berkah agar 

mereka menghayati ayat-ayatnya dan 

agar orang-orang yang berakal sehat 

mendapat pelajaran.” 

2 II Al-Qur‟an Surah 

Al-Isra ayat 82 

13 Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an 

(sesuatu) yang menjadi penawar dan 

rahmat bagi orang yang beriman, 

sedangkan bagi orang yang zalim (Al-

Qur'an itu) hanya akan menambah 

kerugian. 

3 II HR. Tabrani, 

Anas 

19 Siapa yang mengajarkan membaca 

Alquran kepada anaknya akan 

diampuni dosanya, dan barangsiapa 

yang mengajarkannya dengan hafalan 

di luar kepala, maka Allah akan 

membangkitkannya kelak di hari 

kiamat dengan wajah seperti bulan 

purnama. 
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LAMPIRAN II PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 

A. Pedoman Wawancara 

Wawancara Supervisor 1. Bisa ustadz ceritakan 

sejarah Rumah Qur‟an 

Baiturrahmah unit 0003 

Teluk Tiram?  

2. Apakah  ada target berapa 

unit Rumah Qur‟an yang 

ingin dibangun? 

3. Apa dukungan kebijakan  

untuk para ustadz dan 

ustadzah dalam 

menjalankan tugasnya? 

 Ketua Unit 1. Bagaimana Profil Rumah 

Qur‟an Baiturrahmah unit 

0003 Unit 0003 Teluk 

Tiram? 

2. Bagaimana keadaan 

ustadzah di Rumah Qur‟an 

unit 0003 Unit 0003 Teluk 

Tiram? 

3. Apabila salah satu atau dua 

ustadzah tidak dapat 
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mengajar, bagaimana solusi 

yang akan dilakukan agar 

pembelajaran tetap 

berlangsung? 

4. Bagaimana keadaan anak 

usia dini Rumah Qur‟an 

Baiturrahmah unit 0003 

Unit 0003 Teluk Tiram? 

5. Bagaimana keadaan sarana 

dan prasarana di Rumah 

Qur‟an Baiturrahmah unit 

0003 Unit 0003 Teluk 

Tiram? 

 Ustadzah 1. Bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran Al-Qur‟an 

dengan metode ummi? 

2. Apa saja tahapan 

pembelajaran Al-Qur‟an 

dengan metode ummi? 

3. Apa yang terjadi jika salah 

satu tahapan pembelajaran 

tidak terlaksana? 

4. Bagaimana evaluasi 
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B. Pedoman Observasi 

pembelajaran Al-Qur‟an 

dengan metode ummi? 

5. Apakah evaluasi yang 

dilakukan sudah terbilang 

efektif untuk mengetahui 

perkembangan anak usia 

dini? 

6. Apakah ada faktor 

pendukung dan penghambat 

pembelajaran Al-Qur‟an 

dengan metode ummi? 

7. Bagaimana guru mengatasi 

faktor yang menghambat 

pembelajaran? 

Observasi Ustadz/Ustadzah 1. Mendeskripsikan 

bagaimana guru 

melaksanakan pembelajaran 

Al-Qur‟an dengan metode 

ummi. 

2. Mendeskripsikan 
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bagaimana guru melakukan 

evaluasi pembelajaran Al-

Qur‟an dengan metode 

ummi. 

3. Mendeskripsikan apa faktor 

pendukung dan penghambat 

pembelajaran Al-Qur‟an 

dengan metode ummi. 

 Anak (Santri) 1. Mendeskripsikan 

bagaimana anak usia dini 

melaksanakan pembelajaran 

Al-Qur‟an dengan metode 

ummi. 

2. Mendeskripsikan 

bagaimana anak usia dini 

melakukan evaluasi 

pembelajaran Al-Qur‟an 

dengan metode ummi. 

3. Mendeskripsikan apa faktor 

pendukung dan penghambat 

pembelajaran Al-Qur‟an 

dengan metode ummi. 
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c. Pedoman Dokumentasi 

 

 

 

Dokumentasi Supervisor 1. Kurikulum Metode Ummi 

2. Visi dan misi Rumah Qur‟an 

Baiturrahmah  

3. Motto Rumah Qur‟an 

Baiturrahmah 

 Ketua unit 1. Foto pembinaan dan Evaluasi 

Para Ustadzah yang diadakan 

oleh Rumah Qur‟an 

Baiturrahmah unit 0003 

Teluk Tiram 

2. Foto sarana dan prasarana 

Rumah Qur‟an Unit 0003 

Teluk Tiram. 

 Ustadz/Ustadzah 1. Foto kegiatan pelaksanaan 

pembelajaran 

2. Foto Evaluasi pembelajaran 

anak usia dini 

3. Foto buku prestasi anak usia 

dini 
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LAMPIRAN III CATATAN LAPANGAN 

CATATAN LAPANGAN 1 

Catatan Observasi Implementasi Metode Ummi dalam Pembelajaran 

 Al-Qur’an Rumah Qur’an Baiturrahmah unit 0003 Teluk Tiram 

 

Kode   : COH.1 

Hari, Tanggal : 14 November 2022 

Jam   : 14.00-16.00 

Tempat : Ruang Pembelajaran Rumah Qur’an Baiturrahmah    

unit 0003 Teluk Tiram 

Rumah Qur‟an Baiturrahmah unit 0003 yang terletak di Teluk Tiram 

melakukan proses pembelajaran Al-Qur‟an dengan menggunakan metode Ummi. 

Pembelajaran terbagi menjadi 2 sesi, sesi pertama dimulai pada jam 14.00-16.00 

yang  diisi oleh kelompok Pra Tahsin, sedangkan sesi kedua dimulai dari jam 

16.00-18.00 yang diisi oleh kelompok Tahsin. Sebelum memasuki jam 14.00 

tentunya para ustadz dan ustadzah sudah berhadir lebih dulu untuk menyambut 

santri yang datang. Sebelum dimulai pembelajaran, sembari menunggu teman-

teman yang belum datang, santri dipersilahkan untuk membaca buku, bermain, 

atau saling bercerita baik dengan teman ataupun ustadz/ustadzahnya. Saat santri 

datang, santri disambut dengan ramah dan di persilahkan untuk menaruh tas 

dengan rapi dibagian belakang.  

Tepat pada jam 14.00. Proses pembelajaran dimulai dengan klasikal awal, 

yang dimana semua kelompok bergabung menjadi satu. Santri diminta untuk 
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duduk yang rapi dengan ustadz/ustadzah yang mengucapkan “Isti‟daadan”, maka 

santri harus menjawab “Toyyib” dengan keadaan telah duduk yang rapid an siap 

untuk mnegikuti pembelajaran. Tidak lupa ustadz/ustadzah menanyakan kabar 

santri dengan mengucap “Kaifa haalukum al yaum atau are you ready?, dan 

Tanya kabar  lainnya. Pada klasikal awal ini santri diminta untuk membaca asma 

ul-husna bersama-sama beserta dengan gerakannya, santri membaca dengan 

lantang dan bersemangat. Jika hafalan asma ul-husna nya sudah cukup bagus di 

pertemuan sebelumnya, maka pada pertemuan yang akan datang akan ditambah 

lagi 1 atau 2 asma ul-husna dengan cara dibacakan terlebih dahulu 3-5 kali beserta 

gerakannya, lalu anak diminta untuk mengulangi sebanyak 3-5 kali atau lebih 

sampai dirasa anak mulai bisa. Lalu anak diminta membaca bersama-sama lagi 

dari awal hingga yang baru dihafalkan. Salah satu ustadz/ustadzah akan 

memimpin di klasikal awal ini. Sedangkan ustadz/ustadzah lainnya menjaga atau 

memantau dibelakang dan disamping santri. Setelah anak-anak membaca asma ul-

husna, dilanjutkan dengan hafalan do‟a sehari-hari, bisa dibaca sesuai urutan 

hafalannya, ataupun diacak sesuai permintaan ustadz/ustadzahnya. pada bagian 

do‟a sehari-hari ini tidak hanya diajarkan bacaannya saja, melainkan juga tata cara 

dan adab-adabnya, misalnya do‟a untuk kedua orang tua, do‟a masuk masjid, do‟a 

memakai pakaian, do‟a masuk kamar mandi, dan lain-lain. 

Ustadz: “Alhamdulillah sudah selesai hafalan Asma ul-husna kita, hari ini kita 

nambah asma ul husna yang ke 28, asma ul husnanya apa aja?” 

Santri : “Ya Muhyi dan Ya Mumit” 
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Ustadz : “Nanti pas mau pulang pemantapan lagi ya  sama ustadz dan 

ustadzahnya. Fahimtum?” 

Santri : “Fahimna” 

Ustadz : “Baik selanjutnya kita hafalan apa lagi ya?” 

Santri : “Hafalan do‟a” 

Ustadz : “Tadi kita sholat berjamaah hafalannya apasaja ya? Do‟a setelah adzan 

dan do‟a setelah…??” 

Santri : “Iqomah ustadz” 

Ustadz : “Iyaaa, sekarang kita lanjut do‟a untuk kedua orang tua. Oke sebelum itu 

Adab berdo‟a!” 

Santri : “Tangan ditadahkan kepala ditundukan” 

Ustadz : “Nah kalau sudah tangan ditadahkan dan kepala ditundukkan semuanya 

harus fokus, kita doakan kedua orang tua. Baik kita baca pakai Bismillah yaaa. 

Satu dua tiga…” 

Santri : “Bismillahirrahmanirrahim….” (santri membaca doa untuk kedua orang 

tua) 

Ustadz : “Selajutnya doa keluar rumah harus baca doa terlebih dahulu, jangan 

langsung lari-lari. Baca doa ga tadi waktu keluar rumah?” 

Santri : “Baca ustadz” kata beberapa santri. 

Ustadz : “Bagus, yang lain juga nanti baca do‟a ya. Oke kita lanjut lagi do‟a 

keluar rumah pakai bismillah, satu dua tiga!” 

Santri : “Bismillahirrahmanirrahim….” (santri membaca doa keluar rumah) 

Ustadz: “Selanjutnya doa turun…?” 
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Santri : “Hujaann” 

Ustadz : “Baik ayo kita baca bersama-sama, satu dua tiga!” 

Santri : “Bismillahirrahmanirrahim…” (santri membaca doa turun hujan) 

Ustadz: “Selanjutnya doa ketika bercermin, satu dua tiga!” 

Santri : “Bismillahirrahmanirrahim…” (santri membaca doa ketika bercermin) 

Ustadz : “Alhamdulillah. Nah sekarang kalau kita bersin bacanya apa yaa? 

Santri : “Alhamdulillah” 

Ustadz : “Iyaa, terus kalau misal Muhammad yang bersin, kita yang mendengar 

ucap apa?” 

Santri : “Yarhamukallah” 

Ustadz : “Terus Muhammad membalas do‟anya dengan apa?” 

Santri : “Yahdikummullah wa yusri hubalakum” 

Ustadz : “Pintaarr, Alhamdulillah.” 

Beberapa do‟a harian lainnya juga yang dibaca bersama-sama seperti do‟a 

kafaratul majelis, do‟a sebelum makan, do‟a sesudah makan, do‟a masuk WC, 

do‟a keluar wc, do‟a sebelum tidur, dan menambah hafalan do‟a bangun tidur. 

Jika ada anak yang belum hafal maka dibantu untuk membacakan bersama-sama. 

Setelah semua do‟a di muraja‟ah, maka ustadz meminta santri untuk 

muraja‟ah hadist, sedangkan untuk penambahan hadist hanya dilakukan pada hari 

jum‟at.  

Ustadz : “Baik, Isti‟daadan!” 

Santri : “Toyyib” 

Ustadz : “Hadist pertama adalah hadist tentang salam, satu dua tiga! 
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Santri : “Assalamu qoblalkalami artinya ucap salam sebelum bicara hadist 

riwayat Bukhari” 

Ustadz : “Hadist kedua tentang niat, satu dua tiga!” 

Santri : “Innamal A‟maalu binniyyati artinya setiap amal sesuai dengan niatnya 

hadist riwayat Bukhari” 

Ustadz : “Bagus, hadist ketiga adalah tentang agama, satu dua tiga!” 

Santri : “Addinu yusrun artinya agama itu mudah hadist riwayat Bukhari” 

Ustadz : “Pintaar, hadist keempat tentang kunci surga, satu dua tiga!” 

Santri : “Miftahul jannatissholatu artinya kunci surga adalah sholat hadist 

riwayat Ahmad” 

Juga beberapa hadist lainnya seperti Hadist tentang jujur serta tambahan 

hadist sebelumnya adalah surga dibawah telapak kaki ibu. 

Tiba pukul 14.25 ustadz/ustadzah mulai mengkondisikan untuk anak-anak 

menuju kelompoknya masing-masing secara bergantian mengambil tas, boleh 

dipanggil per 2 orang atau lebih dan meminta untuk berjalan pelan saja karena ada 

salah satu kelompok yang harus menaiki tangga. Hingga tiba dikelompok, 

masing-masing pengajar menyiapkan peraga yang akan digunakan. 

Di kelompok masing-masing. Pada pembelajaran utama ini santri diminta 

untuk duduk membentuk huruf U, hal ini bertujuan agar pengajar dapat memantau 

semua santrinya. Santri menaruh tasnya dengan rapi dibagian belakang lalu 

mengeluarkan buku Ummi dan buku prestasinya. Santri belum diperkenankan 

membuka buku ummi. 

Ustadzah : “Isti‟daadan!” 
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Santri  : “Toyyib” 

Ustadzah : “Baik, sebelum kita belajar kita berdo‟a terlebih dahulu ya, adab 

berdo‟a!” 

Santri  : “Tangan ditadakan kepala ditundukkan” 

Ustadzah : “Khusyu‟an” 

Santri  : “Astaghfirullahaladzim 3x….” dilanjutkan dengan membaca 

surah Al-Fatihah dan do‟a bersama 

Setelah berdo‟a, dilanjutkan dengan muraja‟ah hafalan surah-surah 

pendek. Untuk penambahan bisa dilakukan 1-2 ayat jika memungkinkan, jika 

dalam satu ayat terlalu panjang maka bisa dibagi menjadi 2-3 bagian bacaan. 

Ustadzah membacakan 3-5 kali, lalu diulangi oleh santri sebanyak 3-5 kali sesuai 

perintah ustadzah. 

Masuk ke bagian Apersepsi yaitu mengulang materi sebelumnya. 

Ustadzah : “Baik semuanya lihat peraga, sudah siap? Semua siap?” 

Santri  : “Siaappppp!!” 

Ustadzah : “Ingat dijilid 1 membacanya pendek cepat yaa, tidak boleh di 

lagu-lagukan. Oke semuanya sudah liat peraga? Ada yang lindung?” 

Santri  : “Lihat ustadzaah” 

Ustadzah : “Oke, kita baca sama-sama 2 baris terakhir dengan basmalah, satu 

dua tiga! 

Santri  : “Bismillahirrahmahnirrahim….” Santri membaca bersama-sama. 
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Mengulang bacaan 2-3 baris hingga halaman yang dipelajari sebelumnya. 

Misalnya hari ini materi baru halaman 5, maka apersepsinya dari halaman 1 

sampai halaman 4. 

Masuk pada tahap penanaman konsep. Ustadzah mengenalkan huruf 

hijaiyah serta harakat menggunakan yang akan dipelajari hari ini  menggunakan 

peraga ummi dengan bahasa sederhana yang mudah dimengerti oleh santri. 

Misalnya pada saat itu materi yang akan dipelajari adalah halaman 5 yaitu 

Ustadzah : “Hari ini kita akan mempelajari materi baru, nah ada yang tahu ini 

huruf apa? (ustadzah sambil menunjuk materi baru yaitu huruf    ث  ج(  

Santri 1 : “Tsa Jim ustadzah”  

Ustadzah : “Pintar, baik biar teman-teman yang lain juga tahu materi kita 

hari ini, ustadzah jelaskan dulu yaaa. Huruf yang ustadzah tunjuk ini adalah huruf 

Tsa dan Jim, kemarin sudah kita pelajari kalau bergaris diatas namanya harakat? 

Santri  : “Fathah ustadzaaah” 

Ustadzah : “Iyaaa betullll dibacanya menjadi Tsa Ja. Baik ustadzah bacakan 

dulu 5x setelah itu kalian ulangi sebanyak 5x juga, kalian perhatikan yaa… 

(ustadzah membacakan Tsa Ja sebanyak 5x), satu dua tiga! 

Santri  : “tsa ja, tsa ja, tsa ja, tsa ja, tsa ja” 

Ustadzah : “Bagus Alhamdulillah semuanya sudah bisa yaaa” 

Jika dirasa santri sudah bisa semua, maka bisa dilanjutkan ketahap 

pemahaman konsep. Pada pemahaman konsep ini dilakukan secara klasikal atau 

bersama-sama. 
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Ustadzah : “Baik selanjutnya ustadzah akan menunjuk secara acak  huruf 

yang diperga, perhatikan baik-baik!” 

Ustadzah menunjuk secara acak huruf yang ada diperaga bertujuan untuk 

mengetahui apakah santri benar-benar sudah paham tentang materi yang dipelajari 

hari ini. Jika masih ada santri yang belum mampu maka bisa diulang-ulang 

beberapa kali.  

Masuk pada tahap keterampilan dimana semua santri akan membaca satu 

halaman yang dipelajari hari ini. Sebelum itu ustadzah bisa mengiringi di dua 

baris pertama, selanjutnya semua santri membaca tanpa iringan ustadzah. Pada 

tahap ini juga dilakukan secara klasikal. 

Setelah satu halaman dibaca, ustadzah membuka halaman 20, pada 

halaman 20 ini adalah pembelajaran tentang huruf hijaiyah tanpa harakat. 

Ustadzah mengajarkan sesuai dengan capaian materi hari ini yaitu huruf ث ج atau 

lebih. 

Masuk pada tahap evaluasi, santri diminta untuk membuka buku umminya 

masing-masing dan mengumpulkan buku prestasinya. Pada tahap evaluasi ini 

anak diminta membaca sesuai gilirannya secara individu dengan menggunakan 

klasikal baca simak perdua baris, lalu dilanjutkan oleh teman sebelahnya per dua 

baris juga. Boleh juga dilakukan secara acak tergantung kondisi sampai waktu 

habis 20 menit. Pada tahap evaluasi ini juga ustadzah menilai bacaan masing-

masing anak di buku prestasinya masing-masing. 

Selesai tahap evaluasi, santri membaca bersama-sama hafalan surah yang 

baru ditambahkan hari ini. Selanjutnya mengulang kembali materi ummi yang ada 
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di peraga hari ini dengan membaca bersama-sama. Jika telah selesai, santri 

diminta merapikan meja, buku dan tasnya masing-masing, untuk bersiap klasikal 

akhir. 

Tiba jam 17.30 Klasikal akhir atau penutupan klasikal kelompok, semua 

santri berkumpul menjadi satu seperti di awal. Ustadz dan ustadzah 

mengkondisikan kembali untuk persiapan klasikal akhir yaitu penyampaian materi 

fiqih seperti wudhu dan sholat. Apabila sudah disampaikan tata cara dan bacaan-

bacaannya maka santri diminta praktek. Selanjutnya mengulang kembali asma ul 

husna dan do‟a harian seperti di awal secara bersama-sama.  

Lalu menutup pembelajaran hari ini dengan do‟a penutup dan salam. 

Santri diminta berbaris untuk membiasakan agar mengucap salam dan salim 

dengan ustadz ustadzahnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 
 

CATATAN LAPANGAN 2 

Catatan Observasi Implementasi Metode Ummi dalam Pembelajaran  

Al-Qur’an Rumah Qur’an Baiturrahmah unit 0003 Teluk Tiram 

 

Kode   : COH.2 

Hari, Tanggal  : 16 November 2022 

Jam   : 16.00 

Tempat  : Rumah Qur‟an Baiturrahmah Unit 0003 Teluk Tiram 

 

Seperti pertemuan sebelumnya, pada jam 13.40 tiba di Rumah Qur‟an 

Baiturrahmah Unit 0003 Teluk Tiram. Beberapa anak mulai berdatangan dengan 

rasa semangat yang tinggi. Sebelum masuk mereka mengucapkan salam terlebih 

dahulu, lalu menaruh tas dibagian belakang dekat dinding dengan rapi. Saat itu 

ustadz dan ustadzah mulai menyiapkan media-media yang nantinya akan 

digunakan untuk pembelajaran agar ketika memasuki pembelajaran utama, media 

pembelajaran yang digunakan sudah siap. Tiba pukul 13.50 anak-anak yang sudah 

berhadir duduk melingkar didekat ustadzah, sembari menunggu pukul 14.00 

mereka mendengarkan kisah-kisah nabi yang diceritakan oleh ustadzah. Dengan 

senangnya mereka mendengarkan ustadzah bercerita, sesekali dari mereka ada 

yang bertanya. 

Santri 1 : “Ustadzah ulun pernah diceritakan sama mama tentang Nabi 

Yusuf, bujurlah ustadzah Nabi Yusuf itu ganteng banar?” 
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Ustadzah : “Inggih bujuuur banar pian, sampai-sampai Ibu angkat Nabi 

Yusuf yang namanya Siti Zulaikha yang ustadzah ceritakan tadi naksir sama Nabi 

Yusuf” 

Santri 1 : “Wiih ganteng banar berarti ustadzah lah” 

Ustadzah : “Inggiih pintaarr” 

Santri 2 : “Ulun ustadzah ai hafal semua nama-nama 25 Nabi” 

Ustadzah : “Iyaakaaah, wii pintarnya ih, coba  pang ustadzah mau dengar” 

Santri 2 : “Adam, Idris, Nuh, Hud, Shaleh, Ibrhahim, Luth, Ismail, Ishaq, 

Yakub, Yufus, Ayub,…. (hingga Nabi Muhammad SAW)” 

Ustadzah : “MasyaAllah baguus 100 gasan piann!!” 

Tiba pukul 14.00 dan anak-anak sudah mulai banyak yang datang, klasikal awal 

pun dimulai. Klasikal kali ini dipimpin oleh Ustad Anwar Sa‟ad. Sama seperti 

pertemuan sebelumnya, anak-anak diminta duduk secara membundar agar 

semuanya dapat terpantau.  

Ustadz  : “Isti‟daadan!” 

Santri  : “Toyyib!” 

Ustadz  : “Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh” 

Santri  : “Wa‟alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh” 

Ustadz  : “Bagaimana kabarnnya santri Baiturrahmah pada siang hari 

ini???” 

Santri  : “Alhamdulillah Santri Baiturrahmah, Mulia Akhlaknya, Kuat 

Hafalannya, Allahuakbar!!” 
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Ustadz  : “Alhamdulillah, MasyaAllah anak-anak ustadz hari ini pada 

semangat semua yaa. Kemarin kita hafalan Asma ul-husnanya sudah sampai mana 

yaa, ada yang ingaatt??” 

Santri-santri : “Ya Muidz Ya Muhyi ustadz” 

Ustadz  : “Gimana gerakannyaaa?” 

Santri-santri : “Ya Muhyi Ya Mumit…” (sambil memperagakan gerakannya) 

Ustadz  : “Bagusss, hari ini kita tambah lagi yaaa, Asma ul husna hari ini 

yaitu Asma ul husna yang ke 62 dan ke 63 yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum, yang 

artinya Maha Hidup dan Maha Mandiri. Baik ustadz ulangi 3 kali dengan gerakan, 

perhatikan yaa. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya 

Qayyum. Coba sama-sama semuanya lima kali dengan gerakan, satu dua tiga!” 

Santri-santri : “Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya 

Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum.” 

Ustadz  : “Alhamdulillah semuanya sudah bisa.” 

Selanjutnya sama seperti pertemuan sebelumnya anak-anak mengulang 

kembali hafalan do‟a-do‟a harian. Namun yang membedakan hari ini ada 

penambahan hadist, yaitu hadist tentang larangan sifat pemarah.  

Ustadz  : “Hari ini hari Jum‟at kita nambah haaaaaa….?” 

Santri  : “disttt…” 

Ustadz  : “Iyaaa betul, materi hadist kita hari ini adalah tentang larangan 

sifat pemarah, ustadz bacakan tiga kali, dengarkan yaa!! Ijtanibul Ghodoba 

artinya jauhilah sifat  pemarah, Ijtanibul Ghodoba artinya jauhilah sifat pemarah, 

Ijtanibul Ghodoba artinya jauhilah sifat pemarah. Bisaaaa??” 
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Santri-santri : “Bisaaaaaaa!” 

Ustadz  : “Baik baca tiga kali sama sama satu dua tiga!!” 

Santri-santri : “Ijtanibul Ghodoba artinya jauhilah sifat  pemarah, Ijtanibul 

Ghodoba artinya jauhilah sifat pemarah, Ijtanibul Ghodoba artinya jauhilah sifat 

pemarah”. 

Ustadz  : “Baguuuuss, sambil diingat- ingat yaaaa”. 

Lalu ustadz meminta anak-anak untuk membacakan hadist bersama-sama 

dari awal sampai tambahan hadist hari ini. Hingga akhirnya tiba pukul 14.25 

ustadz dan ustadzah mulai mengkondisikan dan meminta anak untuk menuju 

kelompoknya masing-masing secara bergantian agar tertib.  

Sampai di kelompok masing-masing. Santri menaruh tas dibagian pojok 

ruangan agar terlihat rapi dan mengeluarkan buku ummi dan buku prestasinya. 

Sama seperti sebelumnya santri duduk membentuk huruf U. anak-anak belum 

diperkenankan untuk membuka buku ummi. Ustadz meminta santri untuk 

mengumpulkan buku prestasinya.  

Ustadz  : “Isti‟daadan!” 

Santri  : “Toyyib!” 

Ustadz  : “Khusyu‟an!” 

Santri  : “Astaghfirullahaladzim 3x…” dilanjutkan dengan membaca surah 

Al-Fatihah dan do‟a memulai pembelajaran. 

Setelah berdo‟a, dilanjutkan dengan muraja‟ah hafalan surah-surah pendek. Hari 

ini ustadz menambahkan 2 ayat surah Al-Kautsar. Sama seperti hafalan lainnya, 
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ustadz akan membacakan 3 sampai 5 kali terlebih dahulu lalu diikuti santri hingga 

dirasa santri mulai hafalan dan bacaan benar. 

Masuk pada bagian apersepsi, teknik pengajarannya sama seperti 

pertemuan sebelumnya pada saat memasuki kelompok ustadzah, yaitu membaca 2 

baris pada setiap halamannya dari halaman awal sampai satu halaman sebelum 

materi yang akan dipelajari hari ini. Tidak lupa setelah apersepsi ustadz membuka 

halaman 20 yang bersikan huruf-huruf hijaiyah dan meminta santri membaca 

bersama-sama. Santri sangat bersemangat dan bersuara lantang ketika diminta 

untuk membaca. 

Masuk pada tahapan penanaman konsep. Materi yang dikenalkan ada hari 

ini yaitu huruf Ra dan Zai. Pada kelompok ustadz memang lebih jauh materinya 

dibanding kelompok ustadzah, karena anak-anak pada kelompok ustadz ini adalah 

santri yang lebih lama dibanding kelompok ustadzah. Cara pengajaran yang 

dilakukan ustadz sama seperti ketentuan pengajaran menggunakan metode ummi 

yang dimana ustadz membacakan terlebih dahulu sebanyak 3 sampai 5 kali, nanti 

akan diulangi anak-anak sebanyak yang diperintahkan ustadz sampai mereka bisa 

dan mengerti. Point terpenting adalah anak-anak harus melihat peraga dan 

memperhatikannya, bukan hanya mulutnya yang mengucap. 

Masuk pada tahapan pemahaman konsep, yang dimana ustadz menunjuk 

secara acak huruf-huruf yang ada dibawah materi pokok. Pada pemahaman 

konsep ini dilakukan secara klasikal atau bersama-sama. Ustadz menunjuk dengan 

tepat pada huruf, namun pandangan beliau tidak lepas dalam mengawasi bacaan 
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anak-anak. Ustadz mengulang-ulang huruf yang ditunjuk sampai dirasa santri 

benar-benar paham akan materi yang diajarkan. 

Selanjutnya tahapan keterampilan, semua santri akan diminta membaca 

satu halaman materi yang diajarkan tadi. Namun sebelum itu ustadz akan 

membacakan terlebih dahulu atau mengiringi bacaan santri di 2 baris awal, baris 

selanjutnya akan dibaca bersama-sama oleh santri tanpa iringan ustadz. Ustadz 

hanya membantu untuk menunjukkan bacaan diperaga saja. 

Selanjutnya masuk pada tahapan evaluasi, pada tahapan ini santri baru 

diperbolehkan untuk membuka buku umminya masing-masing. Halaman 

menyesuaikan dengan materi yang diajarkan hari ini. Lalu anak diminta untuk 

membaca bersama-sama satu halaman sebanyak satu kali. Selanjutnya anak 

membacakan sesuai giliran per dua baris dihalaman itu, lalu dilanjutkan oleh 

teman disampingnya per dua baris juga. Pada tahap ini sangat diperlukan anak 

benar-benar menyimak bacaan temannya pada saat bergiliran itu, karena pada saat 

mulai penilaian ustadz akan menunjuk secara acak. Hal ini bertujuan agar anak-

anak benar-benar fokus untuk menyimak bacaan temannya dan dapat 

menyambung bacaan secara benar.  

Selesai tahap evaluasi, santri membaca bersama-sama hafalan surah yang 

baru ditambahkan hari ini. Lalu mengulang kembali materi ummi pada hari ini 

dengan cara membaca diperaga. Jika telah selesai, santri diminta untuk merapikan 

meja dan memasukkan buku kedalam tasnya masing-masing. Bersiap untuk 

klasikal akhir.  
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Tiba pukul 17.30 klasikal akhir, semua santri berkumpul menjadi satu dan 

duduk membentuk lingkaran. Pada klasikal akhir ini ustadz menyampaikan materi 

fiqh yaitu tentang wudhu, tentang niat wudhu, rukun wudhu, dll. Setelah selesai 

penyampaian materi wudhu ustadz meminta semu asantri untuk membaca kembali 

asma ul-husna dari awal hingga yang baru dihafalkan tadi dengan gerakannya. 

Lalu menutup kegiatan hari ini dengan do‟a penutup dan salam. Sebelum 

pulang santri berbaris dan dibiasakan untuk bersalaman secara bergantian dengan 

ustadz dan ustadzah serta mengucap salam. 
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CATATAN LAPANGAN 3 

Catatan Observasi Implementasi Metode Ummi dalam Pembelajaran Al-

Qur’an pada Anak Usia Dini Rumah Qur’an Baiturrahmah Unit 0003 Teluk 

Tiram 

 

Kode   :  COH.3 

Hari, Tanggal : 19 November 2022 

Jam   : 14.00-16.00 

Tempat  : Ruang Belajar  Rumah Qur’an Baiturrahmah Unit 

0003 Teluk Tiram 

 

Tepat pukul 13.43 tiba di Rumah Qur‟an Baiturramah Unit 0003 Teluk 

Tiram. Disambut oleh ustadzah yang sudah datang lebih awal. Dua orang santri 

sudah datang dan membantu ustadzah untuk sedikit merapikan buku-buku di 

lemari, sedangkan ustadzah menyapu ruangan belajar dan teras depan. Ketika 

sudah selesai merapikan buku, anak-anak tadi belanja di warung depan sembari 

menunggu teman-temannya yang lain. Beberapa menit kemudian santri lain mulai 

berdatangan, ustadzah menyambutnya dengan senang hati dan penuh senyuman. 

Ustadz pun datang tepat di pukul 13.50, seperti sebelumnya ustadz menyiapkan 

peraga dan alat pembelajaran lainnya terlebih dahulu, begitu juga dengan 

ustadzah.  
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Peneliti : “Ustadzah buhan pian ini sebelum turun untuk mengajar, 

dirumah itu ada belajar sendiri dulu kah atau dari atasan memang ada 

pembinaan terkait setiap materi yang ada ini?” 

Ustadzah : “Alhamdulillah kami dari yayasan selalu ada bimbingan atau 

yang namanya pembinaan disetiap bulannya, biasanya itu satu bulan 2x, jadi 

disana kami diajarkan terlebih dahulu, lalu kami nanti sebelum berangkat ke sini 

tinggal mengingat mengulang-ulang aja lagi” 

Tiba pukul 14.00 santri pun sudah mulai banyak yang datang. Kegiatan awal atau 

klasikal awal dimulai. Sama seperti pertemuan sebelumnya santri diminta untuk 

duduk melingkar. Kali ini yang memimpin klasikal awal adalah ustadzah.  

Kegiatan berjalan sama seperti sebelumnya yaitu mengulang asma ul-

husna dari awal sampai yang baru ditambahkan sebelumnya yaitu Ya Hayyu Ya 

Qayyum beserta gerakannya. Pembacaan asma ul-husna yang pertama secara 

bersama-sama semuanya, lalu ustadzah meminta bergantian, untuk laki-lakinya 

membaca, lalu ustadzah juga meminta perempuannya membaca bersama-sama. 

Selanjutnya mengulang do‟a-do‟a harian. Tambahan do‟a hari ini adalah do‟a 

turun hujan. Ustadzah membakan sebanyak lima kali, lalu diikuti oleh anak-anak 

sebanyak 5 kali juga. Selanjutnya tidak lupa mengulang hadist-hadist yang telah 

dihafal sebelumnya. Hari ini tidak ada penambahan hadist baru. Hadist baru akan 

disampaikan setiap hari jum‟at saja.  

Hingga akhirnya tiba pukul 14.25, ustadzah mulai menyiapkan anak-anak 

untuk menuju ke kelompoknya masing-masing. Dimulai dari kelompok ustadz 

yang harus menaiki tangga untuk kelantai 2, jadi benar-bear harus diperhatikan 
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agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu  dilanjutkan dengan kelompok 

ustadzah yang tempatnya sama dengan tempat klasikal awal tadi.  

Sama seperti pertemuan sebelumnya anak-anak menyiapkan meja terlebih 

dahulu dan membentuk huruf U. lalau mengeluarkan buku ummi dan buku 

prestasi dan menaruhnya diatas meja masing-masing. Untuk pengondisian kelas, 

ustadzah meletakkan anak yang suaranya kecil, atau anak yang mungkin tergolong 

lebih aktif secara fisik dibanding yang lain, atau anak yang suka bercanda dengan 

teman, maka ustadzah akan meletakkannya didekat ustadzah, hal itu bertujuan 

agar ustadzah lebih mudah mengkondisikan anak tersebut agar tidak mengganggu 

teman-temannya yang lain.  

Ustadzah  : “Isti‟daadan!” 

Santri   : “Toyyib!” 

Ustadzah  : “ Adab berdo‟a!” 

Santri   : “Tangan ditadahkan kepala ditundukkan!” 

Santri dan Ustadzah : “Astaghfirullahaladzim 3x….” lalu dilanjutkan dengan 

membaca surah Al-Fatihah dan do‟a sebelum memulai pembelajaran. 

Setelah selesai berdo‟a dilanjutkan dengan mengulang hafalan surah-surah 

pendek. Untuk tambahan surah pendek hari ini masih disurah Al-Kautsar ayat 2. 

Selanjutnya masuk pada pembelajaran utama. Memasuki tahapan apersepsi, 

ustadzah lalu berdiri dan mulai membuka peraga, ustadzah meminta anak 

membaca dengan semangat setiap 2 baris bagian tengah yang ustadzah tunjuk 

pada setiap halaman sampai pada halaman yang beru dipelajari di pertemuan 

sebelumnya. Setelah selesai dibaca tidak lupa ustadzah membuka halaman 20 
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pada peraga. Lalu anak-anak membacanya dengan penuh semangat dan suara 

yang lantang. Ustadzah memberikan apresiasi terhadap itu dengan kata-kata 

positif yaitu MasyaAllah baguuuss.  

Masuk pada tahapan selanjutnya yaitu penanaman konsep, ustadzah 

mengenalkan tentang huruf Dal dan Dzal dan berharakat fathah. Anak-anak 

menyimak dan mencerna huruf yang diajarkan ustadzah. Terkadang ada anak 

yang selalu ingin berbicara saat pembelajaran. Ustadzah meminta ia duduk dekat 

dengan ustadzah dan apabila saat ia tidak memperhatikan saat pembelajaran 

ustadzah akan memanggil namanya dan memintanya untuk membaca huruf yang 

ustadzah tunjuk. 

Masuk pada tahapan pemahaman konsep, disini ustadzah akan menunjuk 

secara acak pada halaman yang diajarkan tadi, lalu meminta anak-anak membaca 

huruf yang ditunjuk ustadzah. Dari situ ustadzah tahu apabila ada anak yang 

belum mengerti atau belum bisa mengucapkan huruf yang diajarkan. Ustadzah 

bisa mengulang-ulang menunjuk haruf yang ada dihalaman itu sampai kiranya 

anak sudah dapat membedakan dan mengerti cara membacanya. 

Selanjutnya yaitu tahapan keterampilan, sama seperti sebelumnya dan 

seperti yang ada pada prosedur pembelajaran dengan metode ummi, ustadzah akan 

mengiringi 2 bari awal di halaman yang telah dipelajari tadi, lalu baris berikutnya 

hingga akhir, anak akan membaca bersama-sama tanpa diiringi oleh ustadzah, 

ustadzah meminta anak membaca dua kali agar memastikan lagi bahwa anak-anak 

sudah terampil dalam membaca. Pada metode ummi ini segala yang berhubungan 

dengan peraga, maka ustadz/ustadzahnya harus menunjuk dengan jelas bacaan 
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diperaga menggunakan tongkat yang disediakan, namun mata ustadz/ustadzah 

tidak selalu berfokus pada peraga, melainkan harus fokus pada setiap anak, jadi 

anak-anak tetap terpantau bacaannya. 

Masuk pada tahapan evaluasi, disini ustadzah baru meminta anak utuk 

mengumpulkan buku prestasinya dan membuka buku umminya sesuai dengan 

materi huruf Dal Dzal. Evaluasi dilakukan, ustadzah meminta semua anak 

membaca 1 halaman bersama-sama. Lalu anak membaca secara bergiliran, setiap 

anak membaca 2 baris, lalu dilanjutkan oleh teman di sampingnya. Sedangkan 

teman lainnya menyimak bacaan temannya. Begitu hingga 2 putaran. Sembari 

menunggu anak membaca buku umminya, ustadzah sambil mengisi buku prestasi 

anak-anak seperti tanggal, jilid, halaman, dll, namun bacaan anak-anak tidak lepas 

dari pengawasan ustadzah. Setelah selesai 2 putaran ustadzah menunjuk secara 

acak salah satu anak untuk membaca beberapa baris sebelum ustadzah menunjuk 

lagi anak lain untuk melanjutkan bacaannya. Pada saat inilah penilaian dimulai, 

namun hal ini tidak perlu dikatakan kepada anak-anak, cukup ustadzah saja yang 

tahu. 

Setelah semua anak sudah membaca semuanya. Masuk pada tahapan 

penutup. Ustadzah meminta anak untuk menutup buku umminya dan fokus 

memperhatikan peraga yang telah di buka ustadzah pada halaman yang tadi baru 

diajarkan. semua anak membaca bacaan yang ustadzah tunjuk. Lalu ustadzah 

meminta anak untuk mengulang hafalan yang tadi baru ditambahkan.  

Ketika waktu menunjukkan pukul 15.30, ustadzah mulai mengkondisikan 

anak-anak untuk bersiap untuk klasikal akhir. Anak memasukkan buku ummi dan 
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buku prestasinya kedalam tas. Lalu membereskan meja dan menata rapi dibagian 

pojok ruangan. Lalu menunggu teman yang lain dari kelompok ustadz. 

Masuk pada klasikal akhir yang dipandu oleh ustadzah. Ustadzah meminta 

anak untuk duduk melingkar, lalu mulai menyampaikan materi-materi fiqh, materi 

hari ini masih tentang wudhu. Ustadzah sembari mempraktikkan gerakan wudhu 

sebelum dipertemuan yang akan datang anak diminta untuk praktik langsung. 

Setelah penyampaian materi fiqh, anak-anak mengulang hafalan asma ul husna 

beserta gerakannya, lalu beberapa do‟a harian yang diminta ustadzah. 

Tiba waktunya pulang, anak-anak kelompok Tahsin juga mulai 

berdatangan, ustadzah meminta santri untuk berbaris dan salim juga mengucap 

salam untuk membiasakan kepada anak. 
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CATATAN LAPANGAN 4 

Catatan Wawancara Implementasi Metode Ummi dalam Pembelajaran Al-

Qur’an pada Anak Usia Dini Rumah Qur’an Baiturrahmah Unit 0003 Teluk 

Tiram 

 

Kode   :  CW.IMU.1 

Hari, Tanggal : 17 November 2022 

Jam   : 16.00 

Tempat : Rumah Makan Mie Sadis 

Interview : Ustadzah Latifah 

Interviewer : Alya Annida (Peneliti) 

 

Informan No Pertanyaan Jawaban 

Ketua Unit 1 Bagaimana sejarah 

Rumah Qur‟an 

Baiturrahmah unit 

0003 Teluk Tiram? 

 

Rumah Qur‟an Baiturrahmah unit 

0003 teluk tiram di resmikan pada 

tahun 2020 dan sekarang berumur 

2 tahun, Alhamdulillah saat itu ada 

orang dermawan yang bersedia 

meminjamkan tempat yang 

sekarang ini untuk dipakai belajar 

Al-Qur‟an. Alhamdulillah juga 

antusias warga disini besar 

terhadap kegiatan Rumah Qur‟an 
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Baiturrahmah. 

 2 Ada berapa pengajar di 

Rumah Qur‟an 

Baiturrahmah unit 

0003 Teluk tiram ini? 

Alhamdulilah sekarang kita sudah 

punya 3 pengajar utama, ada 1 

orang ustadzah dan 2 orang ustadz. 

3 diantara kami ini Alhamdulillah 

2 orang sudah mengikuti sertifikasi 

Ummi. 

 3 Apabila ada pengajar 

yang tidak bisa 

berhadir bagaimana? 

Apakah pembelajaran 

tetap berlangsung? 

Tentu tetap berlangsung, kita 

dalam 1 minggu ini hanya 3x 

pertemuan yaitu hari senin, rabu, 

dan jum‟at, jadi sangat 

disayangkan jika hanya karena 

ustadz/ustadzahnya tidak berhadir 

lalu pembelajaran ditiadakan. Jadi 

di Rumah Qur‟an ini ada yang 

namanya guru pengganti atau guru 

siaga, nah nanti beliau-beliaulah 

yang diminta untuk menggantikan 

sementara guru utama apabila 

berhalangan hadir. 

 4 Untuk keadaan 

santrinya bagaimana 

ustadzah?  

Alhamdulillah saat ini jumlah 

keseluruhan santri di unit kami ada 

49 orang. 18 santri kelompok pra 
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tahsin dan 35 santri kelompok 

tahsin.  

 5 Untuk keadaan sarana 

prasarana bagaimana 

ustadzah? 

Kalau sarana prasarana, 

Alhamdulillah walaupun status 

bangunan milik tuan rumah, 

namun beliau sangat baik hati 

menyediakan beberapa sarana 

prasarana seperti ruangan belajar, 

wc, tempat wudhu, bahkan lemari. 

Selain itu kita juga punya 3 alat 

peraga ummi dan 35 buku cerita 

islami. 

Pengajar 1 Bagaimana 

pelaksanaan 

pembelajaran Al-

qur‟an dengan metode 

Ummi? 

Seperti yang kita tahu metode 

ummi ini yaitu metode yang 

langsung, di ulang-ulang, dan 

penuh kasih sayang. Prosedur kita 

tetap berpedoman pada ummi 

foundation seperti tahapan-

tahapannya seperti yang dilihat 

kemarin yaitu pembukaan,, 

apersepsi, penanaman konsep, 

pemahaman konsep, keterampilan, 

evaluasi, dan penutup. Ada juga 
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klasikal awal dan klasikal akhir. 

 2 Bagaimana kalau 

misalnya ada santri 

yang tidak hadir kan 

otomatis itu akan 

ketinggalan, bagaimana 

supaya santri itu tetap 

bisa mengejar 

ketinggalannya? 

Nah jadi kita ada yang namanya 

tahapan apersepsi yaitu mengulang 

materi-materi sebelumnya dengan 

membaca 2-3 baris disetiap 

halamannya. Di tahap itulah kami 

berharap anak yang ketinggalan 

materi ini bisa menyimak dan 

mengikuti serta memahami cara 

membaca dimateri sebelumnya. 

Karena tidak mungkin kami 

pengajar mengulang materi hanya 

untuk 1 atau 2 anak saja 

kecualimemang pada materi itu 

mayoritas anak belum paham dan 

belum bisa. Selain itu juga karena 

pada prosedur juga ada batasan 

waktu di tiap-tiap tahapannya agar 

pembelajaran lebih dapat 

dimaksimalkan. 

 3 Apa yang terjadi jika 

ada tahapan yang tidak 

dilaksanakan? 

Jika ada tahapan  yang tertinggal 

tentunya pembelajaran menjadi 

tidak maksimal. Karena pada 
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masing-masing tahapan itu 

memiliki fungsi atau kegunaannya 

masing-masing. Semua tahapan itu 

penting, ada manfaat disetiap 

prosesnya. Misalkan saja pada 

tahap penanaman konsep 

tertinggal, bagimana kita 

mengajarkan dan memberi tahu 

kepada santri bahwa materinya 

seperti ini, dibacanya seperti ini. 

Misalkan lagi pada tahapan 

keterampilan tidak dilaksanakan, 

bagaimana bisa kita tahu bahwa 

apakah anak sudah terampil atau 

sudah bisa dalam membaca dengan 

benar. Maka dari itu semua 

tahapan perlu dilaksanakan. 

 4 Untuk evaluasinya 

bagaimana? dilakukan 

setiap apa? 

Oke, untuk evaluasi menggunakan 

metode ummi ini kita ada evaluasi 

disetiap pertemuan, menggunakan 

buku prestasi, jadi setiap anak 

memiliki buku prestasi, yang 

dinilai pada buku prestasi itu ada 
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bacaan umminya dan hafalan 

surahnya. Namun untuk evaluasi 

kenaikan jilid itu dilakukan ketika 

anak sudah selesai buku ummi, 

sudah pemantapan, nanti akan ada 

evaluasi kenaikan jilid yang di tes 

oleh supervisor, dari situlah nanti 

penentuan naik atau tidak jilidnya. 

 5 Menurut anda apakah 

evaluasi yang 

dilakukan terbilang 

efektif untuk 

mengetahui 

perkembangan anak? 

Hmm, menurut saya evaluasi ini 

efektif karena evaluasi yang ada 

disetiap pertemuannya, selain itu 

pada buku prestasi terdapat kolom 

tanda tangan orang tua dan 

keterangan, sehingga kekurangan-

kekurangan dan pencapaian anak 

dapat dipantau juga oleh orang tua. 

Selain itu keterangan tentang 

kategori nilai yang dimana bisa 

atau tidaknya anak melanjutkan ke 

materi berikutnya itu jelas. Apabila 

anak memang belum mampu 

melanjutkan, maka bisa di 

mantapkan dulu materi atau 
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hafalan yang ada. 

 6 Apakah ada faktor 

pendukung  dan faktor 

penghambat dalam 

penerapan metode 

ummi ini? 

Faktor pendukung mungkin  dari 

segi aturan yang telah disepakati 

antara ustadz/ustadzah dengan 

santri/santriwati. Sebagaimana 

makna ummi yang artinya ibu, 

maka ustadz/ustadzah harus benar-

benar mengajarkan layaknya 

seperti ibu terhadap anaknya. 

Meminimalisir untuk marah-

marah, kalau perlu tidak usah 

marah. Metode ummi ini juga 

memiliki 10 pilarmutu. Selain itu 

nada dan iramanya mudah untuk 

diikuti oleh anak-anak. Sedangkan 

untuk faktor penghambatnya, yang 

utama karena berbeda-bedanya 

kemampuan setiap anak, namun 

dari hal itu membuat kita sebagai 

pengajar berfikir bagaimana 

caranya agar materi yang kita 

ajarkan ini sampai kepada mereka. 

Jadi setiap guru memiliki khas dan 
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caranya masing-masing. Selain itu 

untuk diunit kami ini mungkin 

memang ada keterbatasan ruangan, 

karena banyaknya santri dan 

santriwati yang terbagi menjadi 3 

kelompok, maka ada satu 

kelompok yang harus belajar di 

teras, hal tersebut menjadi sedikit 

terganggu karena tidak sedikit 

masyarakat sekitar lalu lalang 

sehingga membuat 

santri/santriwati kurang fokus saat 

pembelajaran. 

 7 Bagaimana cara 

mengatasi faktor-faktor 

penghambat tersebut? 

Ya setidaknya kita bisa 

meminimalisir lah ya faktor-faktor 

yang memnghambat tadi, karena 

setiap proses pasti ada 

penghambatnya. Seperti halnya 

kemampuan anak yang berbeda-

beda, kita sebagai pendidik juga 

perlu mengapresiasi setiap 

kemampuan anak, agar anak 

tersebut menjadi semangat terus 
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dalam belajar, selain itu kita juga 

bisa memancing kegigihan anak 

dalam belajar. selalu diberikan 

motivasi, diberikan arahan adalah 

salah satu bentuk mengatasi faktor-

faktor penghambat tadi. Selain itu 

mengajak anak untuk selalu 

bersyukur karena diberi 

kesempatan untuk belajar Al-

Qur‟an walaupun dengan 

keterbatasan yang ada seperti 

minimnya ruang belajar. kita 

sebagai pendidik pun juga harus 

selalu memancarkan energi positif 

kepada anak-anak. 
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CATATAN LAPANGAN 5 

Catatan Wawancara Implementasi Metode Ummi Dalam Pembelajaran Al-

Qur’an Pada Anak Usia Dini Rumah Qur’an Baiturrahmah Unit 0003 Teluk 

Tiram 

 

Kode   : CW.IMU.2 

Hari, Tanggal : 19 November 2022 

Jam   : 16.00 

Tempat : Ruang Belajar Rumah Qur’an Baiturrahmah Unit  

0003 Teluk Tiram 

Interview : Ustadz Anwar Sa’ad 

Interviewer : Alya Annida (Peneliti) 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana 

Implementasi metode 

ummi dalam 

pembelajaran Al-

Qur‟an ustadz?  

1. Jadi tahapan pertama penerapan metode 

Ummi di Rumah Qur‟an Baiturrahmah 

unit 0003 Teluk Tiram adalah Pembukaan. 

Dalam pembukaan ini ustadz/ustadzah 

melakukan pengondisian kelas, yang 

dimana ustadz/ustadzah meminta santri 

untuk duduk rapi, lalu ustadz/ustadzah 

mengucapkan isti‟dadan, selanjutnya 

ustadz/ustadzah mengucapkan salam, 
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membaca surah Al-Fatihah, dan membaca 

doa. Lalu dilanjutkan ziyadah hafalan 

surah-surah pendek. Pada saat ziyadah 

hafalan Ustadz/ustadzah meminta santri 

mengulang 1-3 surah yang telah dihafal, 

lalu ustadz/ustadzah akan menambahkan 

1-2 ayat lanjutan dari hafalan ayat 

sebelumnya (misal tambahan surat al-

ikhlas ayat 3-4, ustadz/ustadzah akan 

membacakan 3 kali, setelah itu santri akan 

menirukan, namun apabila ayat terlalu 

panjang untuk santri, maka dalam 1 ayat 

bisa dibagi menjadi 1-3 bagian. Ketika 

santri sudah mulai hafal dan tajwidnya 

sudah benar, maka santri dipersilahkan 

untuk membaca satu per satu secara 

bergantian, hal itu bertujuan untuk 

mengetahui apakah santri benar-benar 

sudah hafal atau belum). Hal tersebut 

diperkuat oleh hasil observasi yang 

peneliti lakukan saat kegiatan pembukaan 

berlangsung. 

2. Tahapan kedua yaitu apersepsi. Apersepsi 
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adalah mengulang kembali materi yang 

telah lalu. Seperti yang peneliti lihat saat 

pengamatan yaitu ketika materi hari ini 

adalah materi dihalaman 15, maka 

ustadzah latifah meminta anak-anak 

membaca 2 baris terakhir dari halaman 1-

14. Pada tahapan apersepsi ini santri 

membaca secara klasikal yang dimana 

santri bersama-sama membacanya dengan 

suara yang lantang. Tahap apersepsi ini 

diharapkan santri yang mungkin 

ketinggalan materi dihari sebelumnya juga 

bisa membaca dan mengikuti yang dibaca 

teman-teman lain. Apabila ada salah satu 

atau lebih santri yang salah membaca, 

maka diulang di halaman yang salah tadi. 

3. Tahapan ketiga yaitu penanaman konsep. 

Penanaman konsep yang dimaksud disini 

adalah proses menjelaskan materi yang 

akan dipelajari hari ini yaitu Ustadz 

mengenalkan huruf hijaiyah serta harakat 

menggunakan yang akan dipelajari hari ini  

menggunakan peraga ummi dengan 
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bahasa sederhana yang mudah dimengerti 

oleh santri. 

4. Tahapan keempat yaitu pemahaman 

konsep. Pemahaman konsep adalah 

memahamkan kepada santri terhadap 

materi yang telah diajarkan dengan cara 

melatih santri untuk membaca contoh-

contoh yang ada dibawah pokok bahasan, 

pada tahap ini santri juga membaca secara 

klasikal atau bersama-sama. Hal ini 

diperkuat oleh hasil observasi yang 

peneliti lakukan, dimana terlihat bahwa 

pada tahap pemahaman konsep ini 

ustadzah yang mengajar menujuk satu per 

satu contoh yang ada di bawah pokok 

bahasan secara secara acak. Di tahap ini 

juga pengajar dapat pengetahui apakah 

santri sudah memahami atau belum materi 

yang disampaikan. 

5. Tahapan kelima yaitu keterampilan. Pada 

tahap ini ustadz/ustadzah akan 

membacakan 2 baris awal pada halaman 

yang dipelajari dan diikuti oleh anak-anak. 
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Lalu untuk baris selanjutnnya anak-anak 

diminta mandiri untuk membaca bersama-

sama tanpa  bantuan ustadz/ustadzah. Hal 

itu bisa dilakukan 2-3 kali pengulangan 

sampai dirasa santri benar-benar lancar 

membaca. 

6. Tahapan keenam yaitu evaluasi. Menurut 

hasil wawancara dengan salah satu  

pengajar di Rumah Qur‟an Baiturrahmah 

unit 0003 Teluk Tiram. Pada tahap 

evaluasi ini mengamati sekaligus menilai 

melalui buku prestasi masing-masing 

santri terhadap kemampuan  dan kualitas 

bacaan santri satu per satu. Hal ini 

dikuatkan oleh hasil pengamatan yang 

peneliti lakukan bahwa pada tahap ini 

ustadz/ustadzah akan meminta santri 

untuk membaca secara bergiliran per 2 

baris, bisa dilakukan 2-3 putaran. Lalu 

ustadz/ustadzah menunjuk secara santri 

acak satu per satu untuk membaca. Hal 

tersebut bertujuan agar santri lain 

menyimak bacaan temannya, karena jika 
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saat ditunjuk ia tidak dapat menyambung 

bacaan sebelumnya maka akan ada 

hukuman yang mendidik untuk santri 

tersebut. Saat santri tersebut membaca 

disitulah ustadz/ustadzah menilai 

kemampuan dan kualitas bacaannya. Jika 

santri terdapat kesalahan dalalm membaca 

maka santri lain mengucapkan 

Astaghfirullahaladzim untuk menandakan 

bahwa ada kesalahan pada bacaan 

temannya. Evaluasi ini dilakukan setiap 

kali pertemuan pembelajaran Al-Qur‟an 

berlangsung. 

7. Tahapan terakhir atau tahapan yang 

ketujuh yaitu penutup. Pada tahapan ini 

santri membereskan meja-meja  dan 

membuat buku kedalam tas dikelompok 

masing-masing. Jika sudah rapi, maka 

santri akan dipersilahkan untuk bergabung 

dengan kelompok lain. Setelah semua 

kelompok berkumpul dan duduk rapi, 

maka ustadz/ustadzah akan 

menyampaikan materi fiqih misalnya 
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tentang tata cara shalat, wudhu, dll. 

Namun jika waktu dirasa masih banyak, 

ustadz/ustadzah bisa meminta anak untuk 

muraja‟ah asma ul-husna, hadist, atau doa-

doa harian. Jika telah memasuki waktu 

pulang, maka santri membaca doa pulang 

bersama-sama. Tidak lupa ustadz/ustadzah 

memberikan motivasi untuk terus belajar 

Al-Qur‟an dan muraja‟ah hafalannya. 

2 Untuk Faktor 

pendukung dan 

penghambatnya 

dalam pembelajaran 

Al-Qur‟an 

menggunakan metode 

ummi ini bagaimana 

ustadz? 

Faktor  pendukung metode ummi ini 

terletak dari mekanisme pelaksanaannya 

dan dari perencanaanya, sebelum memulai 

untuk mengajar, guru-guru Baiturrahmah 

ini akan dibina selama 4x, lalu magang 

yang artinya melihat secara langsung 

bagaimana pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur‟an dengan metode ummi. Selain itu 

setelah ditetapkan menjadi guru, kita 

wajib mengikuti pembinaan 2x dalam 

sebulan dan evaluasi yang diadakan setiap 

akhir bulan. 

Faktor pendukung lainnya yaitu dari segi 

aturan yang ada,  seperti duduk 
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membentuk huruf U, pengajaran yang 

penuh dengan kasih sayang, itu membuat 

pengondisian kelas menjadi lebih baik dan 

lebih mudah. Metode ummi dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an ini juga sangat 

membantu bagi santri Rumah Qur‟an 

Baiturrahmmah unit 0003 Teluk Tiram, 

terutama dalam segi irama bacaannya, 

terlihat anak-anak mudah menerima dan 

menirukan seperti yang telah diajarkan 

ustadz/ustadzah. Dengan nada ummi ini 

anak-anak juga tidak lepas dari tajwid, 

seperti panjang pendeknya. 

Sedangkan untuk faktor penghambatnya 

biasanya adalah terkadang ada santri yang 

tidak berhadir sehingga tertinggal materi 

yang ada. Selain itu kita tahu sendiri 

bahwa untuk ruangan kelompok saya ada 

di teras, jadi terkadang kebisingan dan 

hujan membuat sedikit terganggu. 
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CATATAN LAPANGAN 6 

Dokumentasi Implementasi Metode Ummi Pada Pembelajaran 

Al-Qur’an 

 

 

Kegiatan Klasikal Awal 

 

Kegiatan Pembelajaran utama (Pembukaan) 
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Tahapan Keterampilan 

 

 

Pembelajaran Al-Qur‟an tahap evaluasi 
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Wawancara dengan ketua unit 

 

 

Jurnal bulanan santri RQBR Unit 0003 Teluk Tiram 
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Isi buku prestasi santri RQBR unit 0003 Teluk Tiram 

 

Cover buku prestasi santri RQBR unit 0003 Teluk Tiram 
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Buku Ummi jilid Pra 

 

Buku Ummi jilid 1 
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Tahapan Pemahaman Konsep 

 

 

Tes Bacaan Santri Baru 
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Tahapan Apersepsi 

 

Tahapan Penanaman Konsep 
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Bangunan Rumah Qur‟an Baiturrahmah Unit 0003 Teluk Tiram 

 

 

Peraga Ummi 
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LAMPIRAN IV SURAT-SURAT 
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