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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Al-Qur’an adalah wahyu Allah yang diwahyukan kepada Nabi terakhir 

yaitu Nabi Muhammad dan belajar membacanya adalah ibadah.  Al-Qur’an 

juga digunakan sebagai petunjuk hidup serta pedoman, yang mana tidak ada 

keraguan sedikitpun di dalamnya. Sesuai dengan Firman Allah di dalam 

Suraat Al-Baqoroh ayat 2 yaitu.1 

  ٢لِْلم تَِّقيََ ه ًدى ِفيهَِ رَْيبََ َلَ اْلِكَتابَ  َذِلكََ

Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi 

mereka yang beragama  

 Al-Qur’an harus dipelajari dan dibaca oleh umat Islam karena 

pentingnya digunakan sebagai petunjuk hidup. Wahyu Allah yang pertama, 

Allah memberikan perintah untuk membaca, perintah tersebut terdapat dalam 

QS. Al-Alaq ayat 1-5.2 

 َورَبُّكََ اقْ رَأ٢ََْ َعَلقَ  ِمنَْ اإلْنَسانََ َخَلق١َََ َخَلقََ الَِّذي رَبِّكََ ِِبْسمَِ اقْ رَأَْ
 ٥ يَ ْعَلمَْ لََْ َما اإلْنَسانََ َعلَّم٤ََ ِِبْلَقَلمَِ َعلَّمََ الَِّذي ٣ األْكَرمَ 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan 

 
1Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV. Penerbit 

Diponegoro, 2013), hal. 2. 
2 Ibid,. hal.597. 
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perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya. 

Al-Qur’an bukan sekedar dibaca, kitab suci ini mempunyai kaidah yang 

harus diperhatikan serta dipahami. Apabila salah dalam membaca, maka 

makna ataupun artinya juga akan berbeda. Pembelajaran berkaitan dengan Al-

Qur’an di negara Indonesia sudah berkembang, baik dari segi pendidikan 

formal atau nonformal seperti TPQ (Taman Pendidikan Qur’an). Suatu 

pelaksanaan pembelajaran diperlukan sebuah metode agar meningkatkan 

kemampuan bacaan Al-Qur’an, sebab metode memiliki peranan yang sangat 

penting dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran Al-Quur’an 

diperlukan sebuah metode agar meningkatkan kemampuan memahami 

bacaan Al-Qur’an, agar setiap anak didik mudah dalam mempelajarinya. 

Metode pembelajaran membaca Al-Qur’an sangat beragam dan salah 

satunya yaitu metode Ummi. Metode ini adalah salah satu dari sekian 

banyaknya metode pembelajaran Al-Qur’an di Indonesia. Metode Ummi 

berusaha mengambil suatu positioning (penentuan posisi) menjadi mitra 

terbaik untuk lembaga dalam menjamin kualitas dan kuantitas bacaan Al-

Qur’an siswa mereka sebagai pengguna metode Ummi. Secara garis besar 

metode ini menjadi pengantar siswa untuk bisa membaca Al-Qur’an dengan 

baik sesuai tajwid, metode ini selain digunakan untuk anak-anak bisa 

digunakan juga untuk semua kalangan baik remaja, dewasa, bahkan kalangan 

lanjut usia. Namun demikian, dengan bertambah majunya metode ini, 

tentunya semakin banyak pula hambatan dan problem atau permasalahan. 
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Faktanya pembelajaran yang berlangsung di tingkat Pendidikan dasar, 

pengajar menjadi faktor yang punya andil besar. Siswa dalam suatu kelas 

akan dibawa kemanapun perginya, merupakan tugas seorang pengajar. 

Berhasilnya siswa juga merupakan berhasilnya pengajar, sebaliknya gagalnya 

siswa juga karena pengajar yang mengajar kelas tersebut. Pengajar dan siswa 

saling mempengaruhi tercapainnya pembelajaran dengan baik.  

Di negara Indonesia, khususnya pada bidang pembelajaran Al-Qur’an 

dirasa kurang dalam hal tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten 

di bidang tersebut. Pembelajaran dalam baca tulis Al-Qur’an tentunya 

memerlukan sebuah sistem atau Standart Operasional Prosedur (SOP) yang 

dapat menjamin mutu siswa. Artinya setelah siswa mempelajarinya, siswa 

memiliki capaian kompetensi yang jelas. 

Lembaga Ummi Foundation Malang lahir tahun 2010 hingga hari ini 

kurang lebih sudah 9 tahun berjalan. Berbicara mengenai peran strategi 

pembelajaran Al-Qur’an ada tiga alasan yang melatarbelakangi adanya 

lembaga tersebut. Apabila dirangkum ketiga alasan tersebut adalah minat 

belajar Al-Qur’an yang semakin besar, tercapainya sistem pengendalian mutu 

yang sesuai, dan banyaknya lembaga pendidikan yang menjadikan Al-Qur’an 

sebagai kebutuhan pokok.  

Semakin banyak yang menggunakan metode ini, lembaga-lembaga 

yang menggunakan metode Ummi  mulai mengeluh akan problematika 

pembelajaran Ummi, seperti pengajar Ummi tidak bisa mengkondisikan 

kelas, rasio pengajar yang tak sebanding dengan siswa, bagi pengajar baru 
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mereka merasa kesulitan dalam menangani siswa dimana siswa biasanya 

lebih meremehkan pengajar Ummi, siswa merasa tidak takut terhadap 

pengajar dikarenakan pengajar Ummi terkadang masih kaku, dan pengajar 

yang mendapat kelas beda jilid, merasa kesulitan karena saat menyimak siswa 

kurang fokus dan tidak bisa mencapai target yang ditentukan. 

Jumlah lembaga pendidikan formal yang bergabung dengan Ummi 

Foundation Malang sebanyak 101 lembaga. Rincian dari lembaga-lembaga 

tersebut adalah TK/RA sebanyak 38, SD/MI sebanyak 46, SMP/MTs 

sebanyak 12, dan SMA/SMK sebanyak 5. Dari data tersebut terlihat bahwa 

lembaga pendidikan yang paling banyak menggunakan pengajar dari Ummi 

Foundation Malang adalah tingkat Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. 

Karena jumlah lembaga sebagai mitra Ummi terbanyak adalah pada tingkat 

pendidikan dasar, maka penelitian ini akan fokus kepada kelompok subjek 

tersebut. 

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitihan pada lembaga Ummi Foundation Malang, guna 

membantu meneliti problematika apa saja yang dihadapi saat pembelajaran 

oleh pengajar ummi di tingkat SD Malang. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penelitian ini difokuskan pada 

problematika pembelajaran ummi bagi pengajar ummi tingkat SD di Ummi 

Foundation Malang yang mengakat pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana problematika yang dihadapi pengajar Ummi tingkat SD 

saat proses pembelajaran di kelas? 

2. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh pengajar dari Ummi 

Foundation Malang? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan problematika yang dihadapi pengajar Ummi tingkat 

SD saat proses pembelajaran di kelas. 

2. Mendeskripsikan solusi yang dilakukan oleh pengajar dari Ummi 

Foundation Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Sedangkan nilai kemanfaatan dari penelitian ini dibagi dua manfaat  yaitu 

manfaat dari segi teoritis maupun praktis, dimana manfaat penelitiannya 

adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Dari penelitian  bisa menjadi bahan masukan di bidang akademis serta 

keilmuan, khususnya dalam mengatasi masalah permasalahan yang 

muncul pada Ummi Foundation Malang. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat memperluas kerangka berfikir dalam menganalisa 

dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan pembelajaran 

Ummi 

b. Bagi Sekolah 

Diharapkan bagi sekolah, penelitian ini dapat memberi tambahan 

ilmu pengetahuan serta sebagai bahan masukan apabila ada 

permasalahan yang muncul saat pembelajaran Ummi. 

c. Bagi Guru 

Diharapkan menjadi tolak ukur pengajar dalam melaksanakan 

pembelajaran yang efektif guna untuk mempermudah proses 

pembelajaran Ummi di dalam kelas setelah menemukan 

problematika yaang mereka hadapi.  

d. Bagi Siswa 

Dapat dijadikan bahan untuk menambah semangat meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur’an dengan menggunakan metode 

Ummi. 

e. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan memberikan tambahan referensi penelitian khususnya 

dalam hal analisis problematika pembelajaran Ummi bagi pengajar 

Ummi untuk memecahkan problem yang dihadapi.  
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E. Batasan Istilah 

Pembahasan skiripsi ini mengggunakan batasan istilah agar antara para 

pembaca memiliki kesamaan konsep dari arti suatu kata atau kalimat. Batasan 

istilah yang digunakan oleh peneliti adalah: 

1. Problematika 

Problematiika berasal dari kata “Problem” yang mempunyai arti 

persoalan. Problematika adalah hal-hal yang masih belum dapat 

dipecahkan atau masih menimbulkan masalah.3 

Problematika yang peneliti maksudkan adalah keadaan yang tidak 

bisa diselesaikan permasalahannnya seperti problematika yang dirasakan 

oleh pengajar Ummi dalam proses pembelajaran metode Ummi. 

2. Pembelajaran Ummi Tingkat SD 

Kata pembelajaran yang digunakan ini berarti sebagai gambaran 

upaya untuk membelajarkan manusia. Pembelajaran metode Ummi terdiri 

dari enam jilid serta buku tajwid dan ghorib menggunakan nada ros. Saat 

pembelajaran Ummi tingkat SD tentunya ditemukan banyak problematika 

pengajar diantaranya seperti: rasio pengajar yang tidak proporsional, 

tahapan pengajaran yang tidak sesuai prosedur, dan kurangnya pengajar 

dalam menguasai kelas. 

 

 

 
3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka,2002), hal.896. 
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3.  Pengajar Ummi 

Pengajar metode Ummi adalah pengajar di bawah naungan Ummi 

Foundation, dan syarat utama menjadi pengajar Ummi di wajibkan melalui 

tiga tahapan yaitu tahsin, tashih, dan sertifikasi. Pengajar Ummi harus 

menguasai metedologi yang telah ditentukan oleh Ummi Foundation. 

F. Sistematika Penulisan 

Pada skripsi ini, untuk memberikan kemudahan mengenai gambaran 

umum skripsi, maka peneliti perlu mengemukakan sistematika penulisan 

skripsi. Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan perincian yaitu. 

Bab I Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

kemudian tujuan dan manfaat penelitian, kemudian batasan istilah  dan 

sistematika penulisan menjelaskan isi dari bab I sampai Bab V.  

Bab II merupakan Bab kajian pustaka. Bab ini berfungsi untuk 

membaca fenomena yang akan disajikan dalam bab empat, memuat tentang 

problematika pembelajaran Ummi bagi pengajar metode Ummi. 

Bab III bagian ini memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah 

penelitian secara operasional meliputi: Pendekatan penelitian, jenis 

penelitian, teknik penentuan Informan, teknik pengumpulan data, dan metode 

analisis data.  

Bab IV merupakan hasil penelitian, mendeskripsikan gambaran lokasi 

penelitian, hasil temuan tentang problematika pembelajaran ummi bagi 

pengajar tingkat SD di Ummi Foundation Malang meliputi gambaran umum 
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dan deskriptif data di tingkat SD yang menggunakan metode ummi dan upaya 

apa sajakah yang dilakukan pengajar ummi dalam mengatasi problematika 

selama pembelajaran metode ummi. 

Bab V merupakan bab terakhir yang membahas tentang kesimpulan 

dari seluruh sajian dan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca 

dan bagi pihak yang berkepentingan. Sebagian pada bagian akhir terdapat 

daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian. 

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang problematika pengajar Ummi ini memiliki relevansi ataupun 

referensi dari penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. 

Penelitian tersebut sebagai berikut. 

1. Penelitian oleh Eko Agus Tiyono (2011) yang berjudul “Pengaruh 

Penerapan Metode Ummi Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

Siswa Sekolah Menengah Pertama Ulul Albab Sidoarjo”. Penelitian ini 

bertujuan untuk (1) mendiskripsikan penerapan model Ummi di Sekolah 

Menengah Pertama Ulul Albab Sidoarjo (2) Untuk mendiskripsikan 

kemampuan membaca al-Qur’an siswa Sekolah Menengah Pertama Ulul 

Albab Sidoarjo.5 (3) Untuk membuktikan pengaruh penerapan model 

Ummi terhadap kemampuan membaca al-Qur’an siswa Sekolah 

Menengah Pertama Ulul Albab Sidoarjo. Hasil penelitian ini adalah 

kemampuan membaca Al-Qur’an dalam menerapkan pembelajaran model 

ummi sudah cukup baik, kemampuan membaca Al-Qur’an siswa tergolong 
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cukup, dan ada pengaruh antara penerapan model Ummi dengan 

kemampuan membaca Al-Qur’an. 

2. Penelitian oleh Siti Munawaroh (2016) yang berjudul “ Implementasi 

Pembelajaran Al-Qur’an Dengan Metode Ummi Di Sekolah Menengah 

Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Darussalam Sangatta Kutai Timur ”. 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui latar belakang metode ummi di 

sekolah tersebut dan mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. 

Kesimpulan penelitian adalah implementasi pembelajaran Al-Qur’an 

dengan metode Ummi cukup baik. Faktor pendukung datang dari orang 

tua, sedangkan faktor penghambat dari keterbatasan sarana pembelajaran 

di sekolah. 

3. Penelitian oleh Umi Hasunah (2017) yang berjudul “ Implementasi 

Metode Ummi Dalam Pembelajaran Al Quran Pada Santri Di Pondok 

Pesantren Salafiyah Al-Mahfudz Seblak Jombang “. Tujuan penelitian ini 

untuk mendiskripsikan penerapan metode Ummi, mengetahui keunggulan 

metode Ummi, mengetahui kendala yang muncul dalam pembelajaran 

Alquran pada santri putri di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mahfudz 

Seblak Jombang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi 

proses pembelajaran Al-Qur’an metode Ummi dilakukan melalui tujuh 

tahapan pembelajaran dan keunggulan metode Ummi terletak pada sistem 

yang menjamin mutu, yang dikenal dengan sembilan pilar sistem mutu. 

Kendala pembelajaran apabila ada santri yang datang terlambat maka 
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ustadz/ustazah tidak bisa mengulang materi yang tertinggal karena setiap 

tahapan pembelajaran sudah ditentukan waktunya masing-masing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


