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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an merupakan sebuah kitab suci yang menjadi sumber hukum 

utama dan pegangan hidup (way of life) bagi umat Islam. Sebagai sumber 

utama, al-Qur’an memiliki berbagai keistimewaan bagi umat manusia 

diantaranya ialah keistimewaan manajemen, baik dalam hal ibadah mahdhah 

(hubungan vertikal kepada Allah SWT) maupun ibadah ghairu mahdhah 

(hubungan horisontal kepada sesama manusia).  

Keistimewaan dalam hal ibadah mahdhah berkaitan dengan hakikat al-

Qur’an sebagai sebuah  pedoman bahkan sebuah aturan mutlak bagi kaum 

Muslimin dalam beribadah kepada Sang Khaliq, disamping tentu saja as-

Sunnah yang menjadi sumber hukum kedua sekaligus penjabaran dari hukum 

yang terkandung dalam al-Qur’an itu sendiri. Lebih dari itu, melalui sebuah 

tulisannya Prof. Tobroni mengatakan: “Al-Qur’an adalah kitab tentang 

kehidupan yang berbicara tentang Tuhan, manusia, alam raya, penciptaan dan 

keselamatan”
1
. Bagi umat Islam yang benar-benar mengikuti dengan baik 

pedoman al-Qur’an dalam beribadah mahdhah, hal tersebut akan berdampak 

positif pada interaksi sosialnya kepada sesama manusia sebab segala hal yang 

menyangkut interaksi sosial manusia telah diatur di dalam al-Qur’an sampai 

pada persoalan terkecil sekalipun. Umat Islam akan menjadikan al-Qur’an 
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sebagai sumber norma, nilai dan hukum dalam membangun hubungan yang 

baik dengan sesamanya, dimanapun dan kapanpun sebagai wujud dari sifat al-

Qur’an yang Rahmatan li al-‘Alamin (rahmat bagi seluruh alam). Inilah yang 

menjadikan al-Qur’an istimewa dalam mengatur ibadah ghairu mahdhah 

manusia pada umumnya serta umat Islam pada khususnya. 

Keistimewaan al-Qur`an tersebut berdampak pada keinginan dan upaya 

yang dilakukan oleh umat Islam untuk dapat mempelajari kandungan yang 

terdapat di dalam nya dari berbagai aspek keilmuan. Oleh karena itu, muncul 

berbagai lembaga dan program pendidikan al-Qur`an yang diperuntukkan bagi 

peserta didik mulai dari tingkat usia anak-anak hingga orang dewasa, sebagai 

sebuah wadah dalam mempelajari al-Qur’an. Contoh lembaga yang 

mempelajari al-Qur’an diantaranya ialah Madrasah Ibtidaiyah sebagai sebuah 

institusi formal di masyarakat, serta Taman Pendidikan al-Qur`an (TPQ) 

sebagai sebuah institusi nonformal yang mengelola pembelajaran al-Qur`an 

dan lazimnya diperuntukkan bagi anak-anak usia prasekolah hingga usia 

Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI). 

Kementerian Agama Kota Malang melalui formulir pendataan Taman 

Pendidikan Al-Qur’an tahun 2012 mencatat, terdapat lebih dari 800 TPQ yang 

tersebar di area Kota Malang dan lebih dari 200 diantaranya berlokasi di 

wilayah Kecamatan Sukun. Gambaran mengenai jumlah TPQ yang berada di 

Kota Malang tersebut dapat dilihat pada diagram yang ada di bawah ini: 
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(sumber: Data Kemenag Kota Malang per 20 Desember 2012) 

Melalui diagram di atas, terlihat bahwa animo masyarakat untuk mengikuti 

pembelajaran al-Qur’an tingkat anak-anak cukup tinggi. Hal ini terlihat dari 

banyaknya jumlah TPQ yang tersebar di kota Malang dan lebih dari 25% nya 

berada di Kecamatan Sukun. 

Berdasarkan pada data yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa secara kuantitas, jumlah TPQ yang berada di wilayah kecamatan Sukun 

cukup tinggi. Jumlah TPQ tersebut belum termasuk jumlah sekolah-sekolah 

Islam yang  berada di kecamatan yang sama, dimana lembaga-lembaga formal 

tersebut biasanya memasukkan program pembelajaran al-Qur’an dalam 

kegiatan ekstrakurikuler sekolah/madrasah masing-masing. 

Dalam kaitannya dengan upaya pembelajaran al-Qur’an, terdapat banyak 

metode yang muncul dan berkembang di masyarakat, diantaranya ialah: 

metode Iqro’, Qira’ati, Baghdadi, Tilawati, At-Tartila dan metode Ummi. 

Metode-metode tersebut memiliki prosedur dan sistem pengajaran yang 

berbeda antara satu dengan lainnya dalam proses pembelajaran al-Qur’an yang 
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diterapkan kepada santri atau peserta didiknya masing-masing. Secara tidak 

langsung, berbagai metode pembelajaran al-Qur’an yang telah dijelaskan di 

atas memiliki hasil yang berbeda pula antara satu metode dengan metode 

lainnya. Terdapat keunggulan dan tentu saja kelemahan dari berbagai metode 

yang ada. 

Satu hal yang dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa setiap metode 

pembelajaran al-Qur’an mempunyai prosedur, tata cara serta keunggulan 

tersendiri dalam upayanya membantu peserta didik untuk dapat melafadzkan 

al-Qur’an secara fasih, termasuk didalamnya metode Ummi. 

Metode Ummi  yang lahir pada tahun 2008 telah digunakan oleh 88 

sekolah dan Taman Pendidikan al-Qur’an (TPQ) yang berada di kawasan 

Malang Kota (sumber data: Ummi Foundation cabang Malang per tanggal 9 

Maret 2014). Mayoritas dari sekolah dan madrasah pengguna Ummi ialah 

lembaga formal yang telah memiliki akreditasi A seperti MIN Malang 1 dan 2, 

MTsN Malang 1, hingga SMA Brawijaya Smart School. Fenomena tersebut 

menunjukkan bahwa keberadaan metode Ummi ini layak diperhitungkan 

sebagai sebuah metode pembelajaran al-Qur’an yang berkualitas. 

Salah satu madrasah yang menerapkan pembelajaran al-Qur’an sebagai 

salah satu program intrakurikuler di kecamatan Sukun ialah Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Malang 2 yang berlokasi di Jl. Kemantren II No. 26 Malang. 

Pembelajaran al-Qur’an di madrasah ini menggunakan metode Ummi yang di 

mulai pada tahun ajaran 2012-2013. 
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Adapun alasan yang melatarbelakangi penulis ingin mendalami lebih jauh 

tentang pembelajaran al-Qur’an metode Ummi di MIN Malang 2 antara lain: 

1. Metode Ummi merupakan sebuah metode baru yang dapat dikatakan 

sedang booming saat ini. Jumlah pengguna Ummi telah penulis paparkan 

di atas yang data selengkapnya dapat dilihat pada bagian lampiran 

penelitian. 

2. Keberadaan metode Ummi ini masih jarang ditemui di kawasan kecamatan 

Sukun sebab sebagian besar di wilayah ini masih menggunakan metode 

pembelajaran al-Qur’an lain seperti Iqro’, Yanbu’a dan Qira’ati. 

3. MIN Malang 2 merupakan madrasah yang memiliki akreditasi A dan 

termasuk dalam madrasah berkualitas di wilayah kecamatan Sukun, 

sehingga secara teori MIN Malang 2 memiliki standar dalam manajemen 

sekolah yang baik, termasuk didalamnya pemilihan Ummi sebagai metode 

pengajaran pada proses kegiatan pembelajaran al-Qur’an bagi peserta 

didiknya. 

4. Penerapan metode Ummi di MIN Malang 2 yang berjalan selama 2 tahun 

diharapkan akan memudahkan penulis dalam meneliti keunggulan metode 

tersebut dan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian sesuai dengan judul 

yang penulis angkat. 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, maka penulis bermaksud 

untuk melakukan penelitian dengan judul: “IMPLEMENTASI METODE 

UMMI DALAM PEMBELAJARAN AL-QUR’AN PADA SISWA KELAS 1 

DI MIN MALANG 2”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi metode Ummi dalam pembelajaran al-Qur’an 

pada siswa kelas 1 di MIN Malang 2? 

2. Bagaimana standarisasi kualifikasi output dalam pembelajaran al-Qur’an 

metode Ummi pada siswa kelas 1 di MIN Malang 2? 

3. Apa saja faktor penunjang dan penghambat implementasi pembelajaran al-

Qur’an metode Ummi  pada siswa kelas 1 di MIN Malang 2? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang penulis paparkan di atas, maka dapat 

disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan implementasi metode Ummi dalam pembelajaran al-

Qur’an pada siswa kelas 1 di MIN Malang 2. 

2. Mengidentifikasi standarisasi kualifikasi output dalam pembelajaran al-

Qur’an metode Ummi pada siswa kelas 1 di MIN Malang 2. 

3. Mengidentifikasi faktor penunjang dan penghambat implementasi 

pembelajaran al-Qur’an metode Ummi pada siswa kelas 1 di MIN Malang 

2. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain: 

1. Bagi peneliti 

Mengetahui implementasi serta standarisasi kualifikasi output dalam 

pembelajaran al-Qur’an metode Ummi pada siswa kelas 1 di MIN Malang 

2. 
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2. Bagi guru pengajar metode Ummi 

Memberikan support dan motivasi dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran al-Qur’an untuk usia anak-anak pada umumnya dan siswa 

kelas 1 di MIN Malang 2 pada khususnya. 

3. Bagi koordinator Ummi Foundation cabang Malang 

Menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan 

proses pembelajaran al-Qur’an metode Ummi, khususnya bagi proses 

pelaksanaan metode tersebut di MIN Malang 2. 

4. Bagi Kepala MIN Malang 2 

Menjadi bahan evaluasi terhadap proses pembelajaran al-Qur’an sebagai 

kegiatan intrakurikuler yang telah berlangsung di madrasah selama ini. 

E. Batasan Istilah 

Batasan istilah merupakan pengidentifikasian istilah-istilah kunci dan 

kemudian didefinisikan secara operasional, bukan leksikal (menurut definisi 

kamus). Istilah-istilah kunci pada umumnya diperoleh dari kata-kata yang 

menjadi fokus permasalahan. 

1. Implementasi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata implementasi 

didefinisikan sebagai pelaksanaan, penerapan
2
.  

Berdasarkan pada pengertian di atas, maka secara sederhana 

implementasi dapat diartikan sebagai sebuah penerapan atau pelaksanaan. 

Apabila dihubungkan dengan pembelajaran, maka implementasi berkaitan 
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Dani K., Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: 2002), hal. 199 
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dengan pelaksanaan sebuah proses yang terencana guna mencapai tujuan 

pembelajaran. 

2. Metode Ummi 

Metode Ummi merupakan sebuah metode dalam pembelajaran 

membaca al-Qur’an yang diterbitkan oleh Konsorsium Pendidikan 

Indonesia (KPI) di Surabaya pada tahun 2008. 

3. Siswa kelas 1 MI 

Guna memperjelas fokus penelitian terkait siswa kelas 1 MI, maka 

dalam penelitian ini penulis membatasi siswa kelas 1 tersebut dengan 

hanya melakukan penelitian terhadap kelas 1A di MIN Malang 2 sebagai 

subyek penelitian. 

Berdasarkan pada beberapa batasan istilah di atas, maka maksud dari judul 

penelitian “IMPLEMENTASI METODE UMMI DALAM PEMBELAJARAN 

AL-QUR’AN PADA SISWA KELAS 1 DI MIN MALANG 2” ialah 

mengetahui implementasi atau penerapan metode Ummi dalam pembelajaran 

al-Qur’an khususnya pada siswa kelas 1A yang mengikuti proses 

pembelajaran al-Qur’an di MIN Malang 2. Disamping mengetahui 

implementasi metode Ummi, judul yang penulis angkat juga ingin mengetahui 

standarisasi kualifikasi output metode Ummi dalam pembelajaran al-Qur’an 

pada siswa kelas 1A di MIN Malang 2, serta faktor penunjang dan 

penghambat implementasi pembelajaran al-Qur’an metode Ummi  pada siswa 

kelas 1A di MIN Malang 2. 
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F. Sistematika Penulisan 

Guna memperoleh deskripsi atau gambaran yang utuh dan jelas dalam 

penelitian ini, maka secara global dapat dilihat melalui sistematika penelitian 

sebagai berikut: 

 

Bab I : PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan langkah awal dari totalitas pembahasan skripsi yang 

menjadi dasar pijakan dari pola pikir penulis dan sebagai tumpuan bab-bab 

berikutnya. Dalam pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, sistematika 

penulisan dan desain penelitian. 

 

Bab II : KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini mendeskripsikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan 

tema dan judul penelitian yang diangkat. Di dalamnya berisi tentang pokok 

bahasan yang akan dikaji oleh peneliti yang disesuaikan dengan judul 

penelitian. Sub bab dalam kajian pustaka ini menjelaskan teori tentang 

implementasi, pembelajaran al-Qur’an, metode Ummi, makharijul huruf dan 

siswa kelas 1 MI. Di dalam kajian pustaka ini juga dipaparkan tentang teori 

pembelajaran behaviorisme dan teori perkembangan anak yang keduanya 

menjadi landasan teori dalam penelitian sesuai dengan tema dan judul yang 

penulis angkat. 
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Bab III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode yang dilakukan oleh peneliti ketika turun 

lapang. Sub bab dalam metode penelitian ini diantaranya ialah: pendekatan 

dan jenis penelitian, pemilihan lokasi penelitian, penentuan informan, 

penentuan sumber data, teknik penggalian data, teknik analisis data dan uji 

keabsahan hasil penelitian melalui uji triangulasi. 

 

Bab IV : PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan bagian inti dari laporan penelitian. Peneliti 

memaparkan data-data terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan 

melalui interview, observasi maupun dokumentasi di lapangan. Seluruh hasil 

data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan dikupas secara menyeluruh 

pada bagian ini. 

 

Bab V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi tentang 

kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang sifatnya 

membangun demi terciptanya perbaikan penelitian di masa yang akan datang. 
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G. Desain penelitian 

Guna memudahkan dalam menjelaskan deskripsi penelitian, maka penulis 

membuat desain penelitian sederhana sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta  

1. Sebanyak 249 dari 862 TPQ berada di 

Kec. Sukun. 

2. Pengguna metode Ummi sejumlah 88 

madrasah dan TPQ se Malang Raya. 

3. MIN Malang 2 menggunakan metode 

Ummi dalam pembelajaran Al-Qur’an 

bagi siswanya. 

 

Masalah 

1. Implementasi metode Ummi. 

2.Standarisasi kualifikasi output metode 

Ummi. 

3.Faktor penunjang dan penghambat  

dalam implementasi metode Ummi. 

 

 
Landasan Teori 

1. Teori Pembelajaran Behaviorisme. 

2. Teori Perkembangan Anak. 

 

 

 

Subyek Penelitian 

Siswa Kelas 1A 

di MIN Malang 2 

 

 

 

Temuan / Hasil Penelitian 

 

 

 

1. Pendekatan Penelitian 

2. Metode Pengumpulan data 

3. Teknik analisis data 

4. Uji keabsahan data 

 

 


