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    BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Pembelajaran merupakan perbuatan untuk melakukan sebuah komunikasi 

atau interaksi antara seorang pendidik dengan peserta didik yang nantinya 

mendapatkan ilmu dari seorang pendidik, selain terjalin adanya komunikasi di 

dalam sekolah, proses pembelajaran bisa berupa saling bertukar informasi. 

Pembelajaran dapat dipahami dengan cara komunikasi antara pendidik dan peserta 

didik, dimana keduanya saling bertukar pikiran tentang informasi yang didasarkan 

pada pemikiran rasional antara peristiwa pembelajaran, pengaruhnya pada proses 

belajar, dan belajar yang dihasilkan dari proses pembelajaran.1 

Pembelajaran Al-Qur’an itu sangat penting untuk dilakukan setiap orang 

baik   bersifat   formal,   informal, dan   non formal.   Diantaranya   pembelajaran  

Al-Qur’an sangat penting, sebab beberapa materi mencakup beberapa ilmu tajwid 

dasar,pengenalan makhorijul huruf, tadarus Al-Qur’an, ghoroibul qur’an, 

pengenalan tanda baca ,mad, dan bacaan tartil.2 Secara umum belajar bacaan 

dimulai dengan membaca dan menulis,karena dengan belajar membaca dan 

menulis seseorang akan memperoleh berbagai ilmu pengetahuan. Sebagaimana 

tertuang dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi: 

                                                           
1Robert M.Gagne. Buku Petunjuk Kondisi Belajar dan Teori Pembelajaran.(Jakarta: 

Makapedua, 1989) hal. 204  
2 Modul Sertifikasi Guru Al-Qur’an Metode Ummi hal 12-13 
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ْسِاا ْىَِخلََقِ)ِْقَرْأِبا ا ْنِعَلٍَقِ)(َخلََقِْالِا1َرب اَكِاَّلذ َُّكِْاَلْكَرُمِ)2نَْساَنِما ْقَرْأَوَرب 3ِ(اا ْالقَََّلا ِِبا َ ْيِعََّلذ ا (َِاَّلذ

(4( نَْساَنَِمامْلِيَْعََّلْ ِْالا َ (5(ِعََّلذ   

Artinya: “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah.Bacalah,dan Tuhanmulah 

yang mahamulia.yang mengajar (manusia)  dengan pena. Dia mengajarkan 

manusia apa yang tidak diketahuinya.”3 

Ayat tersebut dapat disimpulkan, bahwa setiap muslim harus 

memahami isi kandungan Al-Qur’an surat Al-‘Alaq. Ayat ini berisi bahwa Allah 

yang menciptakan seluruh makhluk dan menjadikan Nabi SAW yang pandai 

membaca tanpa belajar(ayat 1), Allah menjadikan manusia sebagai makhluk yang 

mulia dan diberikan kesanggupan untuk menguasai segala sesuatu dengan ilmu 

yang diberikan Allah (ayat 2), bacaan tidak dapat melekat kecuali dengan 

mengulangi dan membiasakannya (ayat 3), kalam sebagai alat untuk menulis 

sehingga tulisan itu menjadi penghubung antar manusia walaupun mereka 

berjauhan tempat (ayat 4), limpahan karunia Allah yang mengajar manusia 

bermacam-macam ilmu pengetahuan yang bermanfaat (ayat 5).4 

Al-Qur’an secara tidak langsung berarti wahyu yang diturunkan oleh Allah 

untuk Nabi Muhammad SAW. Al-Qur’an sebagai sumber pokok dalam kehidupan 

manusia, yang beragama Islam. Juga sebagai landasan pedoman hidup yang 

mencakup kandungan manusia dalam hubungannya yaitu:hubungan antara 

manusia dengan Allah, manusia dengan manusia (baik muslim atau non muslim), 

dan manusia dengan alam seluruhnya.5 

                                                           
3Noer Hadi. Juz’Amma Cara Mudah Membaca dan Memahami  Al-Qur’an Juz ke-30.(Jakarta: 

Erlangga, 2014) hal.279 
4Sonhadji. Al-Qur’an dan Tafsirnya. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,1990) hal 748-750 
5Humaidi Tatapangarsa. Kuliah Aqidah Lengkap. ( Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990) hal 37 
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Dampak dari hubungan antar manusia dengan Allah, manusia dengan 

manusia, manusia dengan alam menjadi fondasi agama yang lebih baik, 

sebaliknya apabila dengan hubungan tersebut tidak baik maka akan menjadi 

masalah. Permasalahan-permasalahan yang terdapat didalam proses pembelajaran 

Al-Qur’an diantaranya: kurang jelasnya pelafadzan makhorijul huruf, kurangnya 

memahami bacaan-bacaan tajwid atau kurangnya memperhatikan bacaan panjang  

pendeknya dan metode pembelajaran Al-Qur’an yang dipakai kurang dikuasai. 

Akibatnya tidak adanya standarisasi guru terhadap metode. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka solusi yang dilakukan oleh 

pendidik yaitu  dengan menggunakan metode ummi.6 Metode ummi merupakan 

metode yang mengenalkan cara membaca Al-Qur’an dengan tartil dan 

mempunyai kelebihan pada sistem yang digunakan, tidak hanya buku, tetapi 

mempunyai keunggulan lain. Seperti: guru yang bermutu, metode yang 

digunakan, dan sistem yang bermutu.7 

Dengan adanya metode Ummi secara langsung pembelajaran yang 

mengfokuskan pada bacaan Al-Qur’an, sehingga bacaan makhorijul huruf (tempat 

sumber suara) terkesan lebih jelas panjang pendeknya, dan bacaan tajwidnya. 

Pembelajaran Al-Qur’an metode Ummi harus ada pendampingnya, sebab tugas 

pendamping adalah  membenarkan bacaan peserta didik apabila terdapat 

kesalahan. Selain dari itu,  pendamping menggunakan pendekatan yang mudah 

diajarkan bagi guru dalam pembelajaran di sekolah formal  maupun non formal, 

                                                           
6 Hasil observasi  Peneliti di SMP Ar-Rohmah Putri Boarding School Malang, 20 April  2018 
7Ummi Foundation. Diakses pada tanggal 22 April 2018 dari http://ummifoundation.org/ 
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pendekatan yang menggembirakan sehingga menghapus rasa takut dalam belajar 

al-Qur’an, para guru tidak sekedar memberikan pembelajaran Al-Qur’an secara 

teoritik tetapi juga menyampaikan substansi akhlaq-akhlaq Al-Qur’an yang 

diimplementasikan dalam sikap-sikap pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung.8 

Setiap metode mempunyai kelebihan dan kekurangan, diantara kelebihan 

metode Ummi secara umum tidak hanya sekedar memberikan pembelajaran 

mengenai cara membaca Al-Qur’an yang baik dan yang benar tetapi metode 

Ummi juga memberikan bagaimana siswi bisa hafal Al-Qur’an dengan baik dan 

juga dapat memahami terjemahan Al-Qur’an. Selain itu pengajaran metode Ummi 

menggunakan irama dalam membaca Al-Qur’an, sehingga membuat para siswi 

senang dan nyaman. Disamping itu, metode Ummi yang digunakan oleh guru 

mampu memahami metodologi pengajaran dan tahapan pengolaan kelas yang 

baik.9 

Kekurangan pembelajaran metode Ummi untuk peserta didik yaitu buku 

pegangan atau buku jilid yang terlalu banyak, metode Ummi menetapkan target 

waktu dengan terlalu banyaknya jumlah buku dan halaman. Sehingga, target 

pencapaian semakin lama.10Sedangkan kelebihan metode Ummi pada peserta 

didik adalah mampu meningkatkan kemampuan pembelajaran Al-Qur’an yang 

                                                           
8Modul Sertifikasi Guru Al-Qur’an Metode Ummi hal 4 
9 Umi Hasunah & Alik Roichatul Jannah ( 2017,Desember). Implementasi Metode Ummi 

dalam Pembelejaran All-Qur’an pada Santri di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mahfudz Seblak 

Jombang. Vol. 1 , Nomor 2.  160-172  
10 Belgies Oktavia, (2015,Juni). Implementasi Metode Pembelajaran Al-Qur’an (Metode 

Ummi dan Metode Tartila) Dalam Meningkatkan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an di Madrasah 

Diniyah Sang Surya dan TPQ Al-Mubarok Kota Malang. 
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efektif, mudah, menggunakan irama dalam membaca Al-Qur’an, sehingga dapat 

membuat mereka menjadi senang, nyaman dan tidak menoton.11 

Pelaksanaan pembelajaran Al-Qur’an dengan  metode Ummi sangat bagus, 

karena para Ustadz maupun Ustadzah dan sistem pembelajarannya dengan 

pendekatan  bahasa ibu dan pada hakekatnya pendekatan bahasa ibu itu ada 3 

unsur yaitu: (Direct Methode) metode langsung dibaca tanpa di eja atau tidak 

banyak penjelasan, (Repeatation) membaca Al-Qur’an semakin mudah ketika 

mengulang ulang ayat atau surat dalam Al-Qur’an, kasih sayang yang tulus dan 

kesabaran seorang ibu dalam mendidik anak adalah kunci kesuksesan.12 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana implementasi 

pembelajaran Al-Qur’an metode Ummi, bagaimana kelebihan pembelajaran Al-

Qur’an metode Ummi dan bagaimana hasil pembelajaran Al-Qur’an. 

pembelajaran Al-Qur’an dengan metode Ummi pada siswi kelas VII di SMP Ar-

Rohmah Putri Boarding School Malang dikarenakan dalam pembelajaran Al-

Qur’an membutuhkan metode yang praktis,efektif,dan efisien. Maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Pembelajaran  

Al-Qur’an dengan metode Ummi Pada Siswi Kelas VII di SMP Ar-Rohmah 

Putri Boarding School Malang 

 

    

                                                           
11Hasil observasi  Peneliti di SMP Ar-Rohmah Putri Boarding School Malang, 20 April  2018 
12Modul Sertifikasi Guru Al-Qur’an Metode Ummi hal 4-5 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana Implementasi Pembelajaran Al-Qur’an  dengan metode Ummi 

pada  siswi kelas VII di SMP Ar-Rohmah Putri Boarding School Malang? 

2. Bagaimana kelebihan Pembelajaran Al-Qur’an dengan metode Ummi pada  

siswi kelas VII di SMP Ar-Rohmah Putri Boarding School Malang? 

3. Bagaimana Hasil akhir Pembelajaran Al-Qur’an  dengan metode Ummi pada  

siswi kelas VII di SMP Ar-Rohmah Putri Boarding School Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan implementasi Pembelajaran Al-Qur’an dengan metode Ummi  

pada  siswi kelas VII di SMP Ar-Rohmah Putri Boarding School Malang 

2. Mendeskripsikan kelebihan Pembelajaran Al-Qur’an dengan metode Ummi  

pada  siswi kelas VII di SMP Ar-Rohmah Putri Boarding School Malang 

3. Mendeskripsikan hasil akhir Pembelajaran Al-Qur’an dengan metode Ummi  

pada  siswi kelas VII di SMP Ar-Rohmah Putri boarding School Malang 
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D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan  dari pengambilan judul yang telah peneliti tuangkan ke dalam 

penelitian, maka peneliti memberikan sumbangsing manfaat penelitian. Sebagai 

berikut : 

1. Siswi 

Pembelajaran Al-Qur’an dengan metode Ummi untuk siswi mampu 

memberikan kontribusi perihal membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar, 

selain itu memberikan kontribusi membantu para siswi sekaligus menerapkan 

pembacaan tajwid dengan baik dan benar 

2. Ustadzah   

Penelitian ini agar mampu memberikan sumbangsih terhadap Ustadzah yang 

berguna meningkatkan keterampilan,  keprofesionalan seorang pendidik dalam 

penerapan pembelajaran metode Ummi khususnya pada materi membaca Al-

Qur’an. 

3. Peneliti. 

Secara tidak langsung hasil penelitian dapat menambah cakrawala pengetahuan 

maupun keilmuan perihal pembelajaran Al-Qur’an dengan penerapan metode 

Ummi, serta peneliti mampu  mengamalkannya dalam kehidupan keseharian 

terutama kehidupan bermasyarakat. 
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E. Batasan Istilah  

Batasan istilah mengidentifikasi istilah-istilah kata kunci. Istilah kata kunci pada 

umumnya diperoleh dari kata yang menjadi fokus pada masalah. 

1. Metode Ummi  

Metode Ummi adalah cara membaca Al-Qur’an yang dilakukan dengan 

pendekatan bahasa ibu, yang pada hakekatnya metode ini secara langsung 

diulang-ulang bacaan dan kasih sayang yang tulus. Metode Ummi 

menggunakan buku yang berjenjang dari jilid I sampai jilid VI ditambah 

dengan buku ghoroibul qur’an dan tajwid dasar.  

2. Pembelajaran Al-Qur’an. 

Pembelajaran adalah proses, cara atau perbuatan untuk menjadikan orang 

untuk belajar antara pendidik dan peserta didik dengan tujuan menyampaikan 

pengetahuan untuk mencapai tujuan yang diterapkan. Pembelajaran yang 

dikaitkan dengan membaca Al-Qur’an yaitu kegiatan yang diterapkan di 

sekolah berbasis tauhid dengan sistem boarding school yang menunjang 

pelajaran Al-Qur’an dan materi pelajaran  ilmu syar’i yang meliputi: Aqidah, 

Tafsir, Hadits, Fiqih dan Akhlaq 

F. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah dalam  penulisan ini, peneliti dalam hal ini akan menyajikan 

sistematika penulisan. Adapun karya ilmiah ini akan menyajikan lima bab dan 

setiap babnya terdiri dari beberapa  penjelasan sebagai berikut: 
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1. Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

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

penulisan.  

2. Bab II, Kajian Pustaka, Pada bab ini membahas penerapan, tujuan, manfaat 

pembelajaran Al-Qur’an,pengertian metode ummi, kelebihan metode ummi, 

pengertian evaluasi pembelajaran, macam-macam evaluasi pembelajaran, dan 

hasil akhir pembelajaran Al-Qur’an dengan metode ummi.  

3. Bab III, metode penelitian yang menjelaskan prosedur penelitian yang terdiri 

dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, metode pengambulan 

data dan analisis data.  

4. Bab IV, pembahasan mengenai hasil penelitian yang mencakup latar belakang 

dan penyajian data yaitu: sejarah berdirinya, visi misi, sejarah pembelajaran 

Al-Qur’an dengan metode Ummi, keadaan guru siswi di SMP Ar-Rohmah 

Putri Boarding School Malang dan penyajian data meliputi implementasi 

pembelajaran Al-Qur’an metode Ummi, kelebihan pembelajaran Al-Qur’an 

dengan metode Ummi, dan hasil akhir pembelajaran Al-Qur’an dengan 

metode Ummi di SMP Ar-Rohmah Putri Boarding School Malang. 

5. Bab V,  penutup yang mencakup kesimpulan dan saran  

 


