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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Al-Qur’an merupakan  kitab Suci terakhir diturunkan oleh Allah 

kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan 

sebagai pedoman hidup.1 Kitab al-Qur’an diyakini pemeluk Islam sebagai 

wahyu Tuhan yang memuat ajaran tentang bagaimana manusia menjalani 

kehidupan di dunia dengan tingkat kebenaran dan kesempurnaan.2 Kitab al-

Qur’an diturunkan berfungsi sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. 

Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:  

َُشِهدََُُفَمنَُُْواْلف ْرقَانُُِاْْل َدىُِمنََُُوبَيَِِّناتُ ُِللنَّاسُُِه ًدىُاْلق ْرآنُ ُِفيهُُِأ ْنِزلَُُالَِّذيَُرَمَضانََُُشْهرُ 

ةُ َُسَفرُ َُعَلىَُأوَُُْمرِيًضاَُكانََُُُوَمنُُْفَ ْلَيص ْمهُ ُالشَّْهرَُُِمْنك مُ  مُ ُِمنَُُْفِعدَّ ُِبك مُ ُاَللَُّ ُي رِيدُ ُأ َخرََُُأَّيَّ

َُوَلَعلَّك مَُُْهَداك مَُُْماَُعَلىُاَللَََُُّولِت َكِبِّ واُاْلِعدَّةََُُولِت ْكِمل واُاْلع ْسرَُُِبك مُ ُي رِيدُ َُوَلُُاْلي ْسرَُ

 َتْشك ر ونَُ

Artinya: “Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan 

(permulaan)  

al- Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan 

mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). 

Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka 

berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia 

berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang 

ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki 

kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan 

                                                           
1Umar Shihab. Kontekstualitas Al-Qur’an: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam 

Al-Qur’an. (Jakarta: PENAMADANI, 2003). hlm. 3 
2Abdul Munir M. Manusia Al-Qur’an: Jalan Ketiga Religiusitas di Indonesia. 

(Yogyakarta: Kanisius, 2007). hlm. 6 
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hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu 

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya 

kamu bersyukur” (QS.  Al Baqarah: 185).3 

 

Manusia diperintahkan untuk senantiasa menjadikan al-Qur’an 

sebagai pedoman hidup. Tentunya dengan membaca, memahami isinya, dan 

mengamalkan al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari, Allah menjadikan al-

Qur’an sebagai mukjizat yang besar bagi Nabi Muhammad SAW.4 

Pembelajaran al-Qur’an dianjurkan untuk diterapkan sejak kecil kepada 

setiap umat Islam. Mempelajari al-Qur’an wajib hukumnya bagi umat 

Islam, karena Allah telah menjamin keaslian al-Qur’an dan menjaganya 

dengan banyaknya ulama dan penghafal al-Qur’an. Sebagaimana firman 

Allah SWT dalam surah Al-Hijr (15):9 yang berbunyi: 

ََلَاِفظ ونََُُلهُ َُوِإَنَُُّالذِِّْكرَُُنَ زَّْلَناََُنْنُ ُِإَنَُّ  

Artinya: Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Qur’an, dan pasti 

Kami (pula) yang memeliharanya.5 

 

Allah telah memerintahkan kepada seluruh umat yang beriman agar selalu 

memelihara dan menjaga kemurnian al-Qur’an. Belajar al-Qur’an di zaman 

sekarang sangatlah mudah, sudah banyak lembaga-lembaga pendidikan 

yang fokus terhadap pembelajaran al-Qur’an. 
Proses belajar mengajar tentu terjadi dalam sebuah pembelajaran, 

agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka 

                                                           
3QS. Al-Baqarah (2):185 
4Kurikulum Madrasah. 2013. Akidah Akhlak Untuk Mts Dan Yang Sederajat Kelas VIII. 

hlm. 8-9  
5QS. Al-Hijr (15):9 



3 
 

dibutuhkan strategi dan metode yang tepat. Metode memiliki peranan sangat 

penting dalam proses belajar mengajar agar mencapai keberhasilan, begitu 

pula dalam pembelajaran al-Qur’an. Karena dengan metode yang tepat akan 

memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran dengan baik dan benar. 

Pendidikan al-Qur’an dinilai sangat penting bagi peserta didik, 

dengan begitu upaya peningkatan kemampuan membaca al-Qur’an sangat 

di perhatikan oleh pemerintah, seperti yang tertera dalam Surat Keputusan 

Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama  Nomor 128 dan 4 A 

Tahun 1982 tentang: “Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-

Qur’an bagi Umat Islam dalam rangka Penghayatan dan Pengamalan Al-

Qur’an dalam Kehidupan Sehari-hari”.  

 

Keputusan diatas dipertegas pula dalam Intruksi Menteri Agama RI 

No. 3 Tahun 1990 tentang: “Pelaksanaan Upaya Peningkatan dan 

Kemampuan Baca Tulis Huruf  al-Qur’an”.6  

 

Maka dari itu banyak lembaga-lembaga pendidikan al-Qur’an, mulai 

dari TPQ, TPA, bahkan Madin (Madrasah Diniyah) berlomba-lomba untuk 

memberikan jaminan kualitas dan mutu yang bagus demi terciptanya 

lulusan-lulusan yang berkompeten dalam membaca al-Qur’an terutama 

dengan tartil. 

                                                           
6http://jabar.kemenag.go.id/file/file/BIDANGPENAMAS/xfgd1329968208.pdf . diakses 

pada tanggal 30 Januari 2018. 

http://jabar.kemenag.go.id/file/file/BIDANGPENAMAS/xfgd1329968208.pdf
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Banyak metode baca tulis al-Qur’an yang sudah dikenal di 

Indonesia. Para pendidik dituntut dapat memilih dan menerapkan metode 

yang tepat, efektif, dan efisien dalam meningkatkan kemampuan membaca 

al-Qur’an peserta didik yang berbeda-beda. Lembaga-lembaga pendidikan 

formal maupun nonformal telah memberlakukan pembelajaran al-Qur’an 

tersebut. Begitu pentingnya pembelajaran al-Qur’an bagi peserta didik, 

maka sebagai pendidik harus maksimal dalam memberikan pembelajaran 

tersebut. Pendidik dapat mengajarkan al-Qur’an dengan berbagai variasi 

metode yang telah ada, dengan metode yang variatif, inovatif, dan 

menyenangkan akan membuat peserta didik akan mencintai dan lebih 

memahami kandungan al-Qur’an bukan hanya sekedar membaca dan 

menghafal ayat al-Qur’an. 

Melihat pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

metode termasuk salah satu faktor yang penting dalam  mencapai 

keberhasilan pembelajaran al-Qur’an. Sebuah metode mampu mengurangi 

pembelajaran al-Qur’an yang semulanya ada rasa ketidak tertarikan, jenuh 

dan bosan, kini menjadi lebih menyenangkan dan menarik. Dengan metode 

yang tepat akan meminimalisir permasalahan yang telah ada di sekitar 

peserta didik, sehingga kondisi yang semulanya tidak menyenangkan 

menjadi suatu hal yang di nanti-nanti.  

Kini telah banyak metode yang telah berkembang di Indonesia 

terkait dengan pembelajaran al-Qur’an, dengan begitu pendidik dituntut 

untuk menjadi seseorang yang mampu merubah paradigma peserta didik 
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yang sedemikian rupa dengan menggunakan metode yang telah dirasa 

mampu untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam belajar al-

Qur’an. 

Metode dalam pembelajaran al-Qur’an memiliki banyak macamnya, 

namun di SDIT El-Haq Sidoarjo lebih menerapkan metode Ummi dalam 

pembelajaran al-Qur’an tersebut. Metode Ummi sudah banyak digunakan di 

lembaga-lembaga pendidikan al-Qur’an dikarenakan sistem pengajarannya 

yang telah terbukti dan sistemnya sangat terstruktur. Menurut data yang 

didapat dari koordinator Ummi foundation terdapat  sekitar 816 lembaga 

pendidikan al-Qur’an yang menerapkan metode Ummi tersebut.7 Begitu pun 

menurut SDIT El-Haq Sidoarjo yang belum lama ini menerapkan metode 

Ummi tersebut sebagai jurus andalannya dalam pembelajaran al-Qur’an.  

Para pengajar atau pendidik al-Quran di SDIT El-Haq Sidoarjo harus 

mengikuti program sertifikasi. Sertifikasi guru di sini merupakan standar 

dasar yang harus dimiliki oleh guru pengajar al-Qur’an. Standarisasi mutu 

ini sebagai ukuran minimal yang harus dimiliki guru pengajar al-Qur’an. 

Metode Ummi hadir diilhami oleh metode-metode pengajaran membaca al-

Qur’an yang sudah tersebar di masyarakat, khususnya dari metode yang 

telah sukses mengantar banyak anak bisa membaca al-Qur’an dengan tartil, 

metode Ummi ini sudah banyak berkembang di dunia pendidikan formal 

maupun non formal.8 

                                                           
7 http://ummifoundation.org/daftarpengguna , diakses pada tanggal 30 Januari 2018 
8Mashuri dan A.Yusuf MS. Belajar Mudah Membaca Al-Qur’an Remaja & Dewasa. 

(Surabaya: Lembaga Ummi Foundation, 2007). hlm. 2 

http://ummifoundation.org/daftarpengguna
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Metode Ummi yang sangat diunggul-unggulkan bagi sekolah 

tersebut telah banyak mengambil perhatian dari wali murid dan masyarakat 

sekitar, sehingga menjadikan metode Ummi sebagai landasan mereka dalam 

pembelajaran al-Qur’an yang dirasa mampu menciptakan lulusan-lulusan 

yang berkompeten dalam hal membaca al-Qur’an, apalagi secara tartil. 

Melihat fakta yang sedemikian rupa, peneliti tertarik untuk lebih 

mengetahui dan mencari informasi secara detail terkait dengan 

implementasi metode Ummi dalam pembelajaran al-Qur’an yang sudah ada 

di SDIT El-Haq Sidoarjo. Untuk mendapatkan informasi yang detail 

mengenai hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk menetapkan judul 

“Implementasi Metode Ummi dalam Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an di SDIT El-Haq Sidoarjo”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah implementasi metode Ummi dalam meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur’an pada peserta didik di SDIT El-Haq 

Sidoarjo? 

2. Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi metode 

Ummi di SDIT El-Haq Sidoarjo? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, Tujuan 

utama dari penelitian ini adalah lebih kepada implementasi metode Ummi 

dalam meningkatkan kualitas membaca al-Qur’an pada peserta didik, 

dengan begitu tujuan penelitian yang dihasilkan yakni sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan implmentasi metode Ummi dalam meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur’an pada peserta didik di SDIT El-Haq 

Sidoarjo. 

2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi metode 

Ummi di SDIT El-Haq Sidoarjo. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian tersebut, diharapkan akan mampu  

mengungkap tentang implementasi metode Ummi dalam meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur’an, sehingga hasil penelitian ini mampu 

menjadi suatu sumbangsi bagi kemajuan dan perkembangan metode Ummi 

tersebut. Adapun hasil penelitian ini dapat bermanfaat: 

1. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan untuk lebih 

mengetahui pembelajaran al-Qur’an dengan menggunakan metode 

Ummi 

b. Untuk menambah wawasan pendidik yang mengajarkan al-Qur’an 

dengan menggunakan metode Ummi tersebut 



8 
 

c. Sebagai bahan rujukan, apabila terdapat penelitian yang akan datang 

guna lebih memahami implementasi metode Ummi tersebut 

terhadap kemampuan membaca al-Qur’an peserta didik.  

2. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diinginkan dalam penelitian ini adalah 

mengetahui implementasi metode Ummi dalam meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur’an peserta didik. Harapannya pendidik 

mampu menerapkan metode Ummi dengan bijaksana dan sebaik-

baiknya, sehingga peserta didik yang mengikuti kegiatan ini mampu 

dengan mudahnya membaca al-Qur’an sesuai dengan kaidah yang telah 

ditentukan sebagaimana mestinya. 

E. Batasan Istilah 

1. Implementasi 

Pengertian implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah pelaksanaan atau penerapan.9 Implementasi merupakan sebuah 

aktualisasi dalam sebuah pembelajaran dan pembentukan kompetensi 

dan karakter. 10 Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara 

pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, 

                                                           
9Tim Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2007) 
10E. Mulyasa. Pengembangan dan implementasi kurikulum 2013. (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2016). hlm. 99 
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implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang 

terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.11  

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa implementasi yang diinginkan oleh peneliti yakni definisi 

implementasi sesuai dengan konsep Nurdin. Konsep Nurdin dirasa 

sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti yang mana bentuk 

implementasi tersebut sesuai dengan arah fokus penelitian yang 

diharapkan. Implementasi yang diinginkan peneliti yakni bagaimana 

penerapan metode Ummi terhadap kemampuan membaca al-Qur’an 

peserta didik di SDIT El-Haq Sidoarjo. 

2. Metode Ummi 

Metode Ummi merupakan metode membaca Al-Qur’an dengan 

menggunakan pendekatan bahasa ibu, yaitu caranya langsung dibaca 

tanpa dieja, mengulang-ulang kata atau kalimat dalam situasi dan 

kondisi yang berbeda-beda.12  

Ummi bermakna “ibuku” (berasal dari bahasa Arab dari kata 

”Ummun” dengan tambahan ya’ mutakallim). Menghormati dan 

mengingat jasa ibu, tiada orang yang paling berjasa pada kita semua 

kecuali orang tua kita terutama ibu. Ibulah yang telah mengajarkan 

banyak hal kepada kita, juga mengajarkan bahasa pada kita dan orang 

                                                           
11 Nurdin Usman. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. (Jakarta:  Grasindo, 2002).hlm. 

70  
12 Mashuri dan A.Yusuf  MS. Belajar Mudah Membaca Al-Qur’an Remaja & Dewasa. 

(Surabaya: Lembaga Ummi Foundation, 2007). hlm. 4-5  
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yang paling sukses mengajarkan bahasa di dunia ini adalah ibu kita. 

Semua anak pada usia 5 tahun bisa berbicara bahasa ibunya.13  

3. Kemampuan Membaca 

Pengertian membaca menurut Bonomo merupakan suatu proses 

memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung dalam 

bahasa tulis (reading is bringing).14 Membaca adalah suatu ketrampilan, 

jika seseorang sudah memilikinya, lambat laun akan menjadi perilaku 

keseharian bagi seseorang tersebut.15 Berdasarkan beberapa pengertian 

diatas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian membaca 

adalah suatu ketrampilan untuk mempelajari dan mengetahui isi pesan-

pesan yang tertulis pada suatu bahan bacaan yang berupa: teks, kitab, 

majalah, dan media-media yang lainnya. 

Al-Qur’an merupakan kalamullah yang diturunkan Allah kepada 

Nabi Muhammad disampaiakan secara mutawatir, bernilai ibadah bagi 

umat muslim yang membacanya, dan ditulis dalam mushaf.16 Dalam 

ajaran Islam membaca yang terpenting adalah membaca sesuatu yang 

bermanfaat baik dunia maupun akhirat, dan membaca yang sangat 

dianjurkan serta diperintahkan oleh Allah adalah membaca al-Qur’an. 

Sebagai manusia yang beragama, selalu dituntut untuk senantiasa 

membaca dalam arti membaca ayat-ayat atau tanda tanda kebesaran 

                                                           
13 Ibid. hlm. 4 
14 Sumadayo. Strategi dan Teknik Pembelajaran Membaca. (Yogyakarta: PT Graha Ilmu, 

2011). hlm. 3-4  
15 Soedarso. Sistem Membaca Cepat Dan Efektif. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 

1991). hlm. 9 
16 Ridwan Abdullah Sani. Sains Berbasis Al-Qur’an. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014). hlm. 6   
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Allah dimuka bumi ini. Bahkan ayat-ayat al-Qur’an sendiri yang 

pertama kali diturunkan adalah perintah kepada umat manusia untuk 

membaca dan menulis.  

Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan 

membaca al-Qur’an. Kemampuan membaca yang baik dan benar itu 

dianjurkan untuk tidak meninggalkan kaidah-kaidah ilmu tajwid. 

Kemampuan membaca al-Qur’an yang mana sebelumnya belum lancar 

mejadi lancar dengan menggunakan kaidah tajwid yang benar dan dapat 

dikatakan kemampuan membaca berarti membaca al-Qur’an dengan 

tartil tanpa melewatkan penggunaan tajwid yang baik dan benar. 

F. Sistematika Pembahasan 

Pada penelitian ini penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yaitu: 

1. Bab I Pendahuluan, yang didalamnya memuat: Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan 

Istilah, dan Sistematika Pembahasan. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka. Yang didalamnya memuat: Tinjauan Teoritis 

Tentang implementasi metode Ummi dalam meningkatkan kemampuan 

membaca al-Qura’an di SDIT El-Haq Sidoarjo. 

3. Bab III Metode Penelitian, yang didalamnya memuat: Jenis Penelitian, 

Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Metode Penelitian, Teknik 

Amalisa Dan Pengolahan Data. 
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4. Bab IV Hasil Penelitian, yang didalamnya memuat: Analisa hasil 

penelitian dan pembahasan. Kedua komponen tersebut menjelaskan 

hasil dari penelitian mengenai implementasi metode Ummi dalam 

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an di SDIT El-Haq 

Sidoarjo beserta menjelaskan mengenai beberapa faktor pendukung dan 

juga penghambat metode Ummi saat penerapannya. 

5. Bab V Penutup, yang didalamnya memuat: kesimpulan dari 

pembahasan hasil peelitian dan saran-saran. 

 

 


