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 “MOTTO” 

“Janganlah merasa diri yang paling baik, tetapi jadilah yang 

terbaik”. 

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu 

bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi 

(derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman”. 

(QS. Ali Imran [3] : 139). 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad 

yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi 

Arab-Latin mengacu pada berikut ini: 

1. Konsonan 

 th:  ط a: أ

 zh:  ظ b: ب

 ‘: ع t: ت

 gh:  غ ts:  ث

 f: ف j: ج

 q: ق h: ح

 k: ك kh:  خ

 l: ل d: د

 m: م dz:  ذ

 n: ن r: ر

 w: و z: ز

 h: ه s: س

 ’: ء sy:  ش

 y: ي sh:  ص

   dh:  ض

 

2. Vokal  

   Vokal Tunggal       vokal panjang        vokal rangkap 
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 Fathah       : a               أ   :  â               َي...   : ai 

 Kasrah       : i   ي  : î     َو...   : au 

 Dhammah  : u   و  : û 

3. Kata Sandang 

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) qamariyah  

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) qamariyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh: 

 al-Madinah   :     المدينة   al-Baqarah   : البقرة

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) syamsiyah  

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.  

Contoh: 

 as-Sayyidah  : السيدة   ar-rajul  : الرجل

 ad-Dârimî  : الدارمي            asy-sams  : الشمس

c. Syaddah (Tasydîd) 

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang 

 ,sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf ,(ـّـ)

yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydîd. 

Aturan ini berlaku secara umum, baik tasydîd yang berada di tengah 

kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang 

diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Contoh: 

 Âmannâ billâhi  :  آََمنَّا بِاّللَِّ 

 Âmana as-Sufahâ'u  : آََمَن السُّفََهاء  

 Inna al-ladzîna  :  أِنَّ الَِّذي نَ 

كَّعِ   wa ar-rukka'i  :  َوالرُّ
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d. Ta Marbûthah (ة) 

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh 

kata sifat (na’at), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi 

huruf “h”.  

Contoh: 

َف ئِدَةِ   al-Af’idah  :  اْل 

س الَِميَّة   ِ  al-Jâmi'ah al-aislâmiyyah  : ال َجاِمعَة اْل 

Sedangkan ta marbûthah (ة) yang diikuti atau disambungkan (di-

washal) dengan kata benda (ism), maka dialih aksarakan menjadi 

huruf “t”. 

Contoh:  

 Âmilatun Nâshibah  : َعاِملَةٌ نَّاِصبَةٌ 

َيَةَال ك ب َرى  al-Âyat al-Kubrâ  : اْل 

e. Huruf Kapital 

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan 

tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan 

yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan 

awal kalimat, huruf nama awal tempat, nama bulan, nama diri dan 

lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam 

alih aksara ini, seperti cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold) 

dan ketentuan lainnya. adapun untuk nama diri diawali dengan kata 

sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, 

bukan kata sandangnya. Contoh: 'Alî Hasan al-'Âridh, al-'Asqallânî, 

al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur’an 

dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-

Qur’ân, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya. 
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ABSTRAK 

 
Wahyu Rumyati (NIM. 16311763) Skripsi dengan judul “Implementasi Metode 

Tilawati Dalam Meningkatkan Kualitas Bacaan Al-Qur’an di Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Pembangunan Jakarta”. Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd), Fakultas Tarbiyah, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 

tahun 2020. 

Banyak orang yang merasakan kesulitan dalam membaca Al-Qur’an, baik itu dari 

kalangan anak-anak, kalangan remaja, orang tua, dari laki-laki maupun perempuan. 

Padahal sebenarnya Al-Qur’an mudah dipelajari dan tidak sulit, dengan syarat adanya 

kemauan, keseriusan dan kesungguhan dalam mempelajarinya. Maka dari itu banyak 

metode-metode yang diciptakan untuk memudahkan dalam membaca Al-Qur’an, salah 

satunya adalah metode Tilawati. Karena itulah penulis membuat karya ilmiah yang 

berjudul “Implementasi Metode Tilawati Dalam Meningkatkan Kualitas Bacaan Al-

Qur’an di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pembangunan Jakarta”. Karya ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan metode Tilawati di madrasah tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis 

dengan latar penelitian di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pembangunan Jakarta, subjek 

penelitiannya adalah siswa MI kelas satu  (1). Peneliti melakukan observasi terhadap 

aktivitas guru yang meliputi pelaksanaan kegiatan pembuka, pelaksanaan kegiatan inti, 

dan pelaksanaan kegiatan penutup. Selain observasi aktivitas guru, peneliti juga 

mengamati kualitas bacaan Al-Qur’an siswa dalam pembelajaran, yang meliputi 

kelancaran membaca siswa, kemampuan membaca Al-Qur’an dengan menggunakan 

kaidah hukum tajwid yang benar, dan kemampuan membaca serta mengucapkan huruf 
yang sesuai dengan makhrajnya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Pembangunan Jakarta bahwa proses pembelajaran Al-Qur’an menggunakan metode 

Tilawati ini telah berjalan dengan baik, karena penerapan metode Tilawati di madrasah ini 

telah prosedur, serta teknik pembelajarannya, sehingga metode Tilawati di madrasah ini 

dinilai efektif untuk membantu siswa dalam hal membaca Al-Qur’an. 

 

Kata kunci: Implementasi Metode Pembelajaran Al-Qur’an, Madrasah.



 

 
 

ABSTRACT 

 
Wahyu Rumyati (NIM. 16311763) Thesis with the title "Implementation of the 

Tilawati method in Improving the Quality of Al-Qur'an Reading in Madrasah 

Ibtidaiyah Jakarta Development". Submitted to fulfill one of the requirements for 

obtaining a Bachelor of Education (S.Pd), Tarbiyah Faculty, Institute for Qur’anic Studies 

(IIQ) Jakarta, since 2020. 

Many people find it difficult in terms of reading the Qur'an, both from among 

children, among adolescents, the elderly, from men and women. When in fact the Qur'an 

is easy to learn and not difficult, with the condition that there is a will, seriousness and 

seriousness in learning it. Therefore many methods are created to facilitate reading the 

Qur'an, one of which is the Tilawati method. That's why the author made a scientific paper 

entitled "Implementation of the Tilawati Method in Improving the Quality of Al-

Qur'an Reading in Madrasah Ibtidaiyah Jakarta Development". This work aims to 

find out how the Tilawati method is implemented in the madrasa. 

This research is a descriptive qualitative analysis with a background in research 

at the Jakarta Madrasah Ibtidaiyah Development, the research subject is first grade MI 

students (1). The researcher observes the activities of the teacher which includes the 

implementation of opening activities, implementation of core activities, and 

implementation of closing activities. In addition to observing teacher activities, 

researchers also observed the quality of students 'reading of the Qur'an in learning, which 

included students' reading fluency, the ability to read the Qur'an using the correct rules of 

recitation law, and the ability to read and pronounce letters in accordance with their 

meaning. . 
Based on the results of research conducted by the author in Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Jakarta Development that the learning process of the Qur'an using the Tilawati 

method has been going well, because the application of the Tilawati method in this 

madrasa has procedures, as well as learning techniques, so the Tilawati method in this 

madrasah considered effective to help students in terms of reading the Qur'an. 

Keywords: Implementation of Al-Qur'an Learning Method, Madrasa. 
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   BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan 

manusia. Manusia tidak dapat berkembang sebagaimana mestinya 

tanpa adanya pendidikan. Melihat pendidikan sebagai kebutuhan 

utama, maka banyak orang yang terus belajar memperdalam 

keilmuannya, baik ilmu umum maupun agama sebagai pedoman 

manusia dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. 

Pendidikan agama memiliki tujuan dasar membentuk 

kepribadian Islam dalam diri manusia selaku makhluk individual 

maupun sosial.1 Pendidikan agama yang berlandaskan Al-Qur’an 

dan Hadis harus diberikan sedemikian rupa, sehingga pengalaman 

ajaran agama bisa dilestarikan oleh siswa dalam realitas kehidupan 

pribadi maupun masyarakat. Hal itu ditunjang oleh berbagai upaya 

dan kegiatan yang diharapkan mampu menjadi lahan berlatih 

mengaplikasikan materi pelajaran agama yang diterima. 

Dalam konteks etika pendidikan Islam, maka sumber etika 

dan nilai-nilai yang paling shahih adalah Al-Qur’an dan Sunnah 

Nabi Muhammad SAW., yang kemudian dikembangkan oleh hasil 

Ijtihad para ulama. Nilai-nilai yang bersumber kepada adat istiadat 

atau tradisi ideologi sangat rentan dan situsional. Sebab keduanya 

                                                             
1 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal.7.  
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adalah produk budaya manusia yang bersifat relatif, terkadang 

bersifat lokal dan situsional. Sedangkan nilai-nilai qur’ani yaitu 

nilai yang bersumber kepada Al-Qur’an adalah kuat, karena ajaran 

Al-Qur’an bersifat mutlak dan universal.2 Setiap muslim dan 

muslimah mempunyai kewajiban terhadap Al-Qur’an yaitu 

mengimani Al-Qur’an, mempelajari Al-Qur’an, mengamalkan Al-

Qur’an, dan menyebarluaskan Al-Qur’an. 

Sebagai seorang muslim pembelajaran Al-Qur’an tentu harus 

dilakukan sejak dini, sesuai dengan pasal 5 ayat 3 Peraturan 

Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Keagamaan “Pendidikan agama dengan harapan 

mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya 

dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai 

landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.3 Pembelajaran Al-

Qur’an dan Hadis adalah bagian dari upaya untuk mempersiapkan 

sejak dini agar siswa memahami, terampil melaksanakan dan 

mengamalkan isi kandungan Al-Qur’an dan Hadis melalui kegiatan 

pendidikan. 

Dalam pembelajaran siswa hendaklah diarahkan dalam 

pengembangan potensi diri sendiri. Siswa sudah semestinya dapat 

berpikir, berkreasi, dan berkomunikasi dengan baik. Baik itu secara 

lisan ataupun tulisan, dengan secara logis, langsung dan benar. 

                                                             
2 Said Agil Husin Al-Munawar, Aktualisasi Nilai-Nilai Qur’ani Dalam Sistem 

Pendidikan Islam, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), cet ke-2, hal. 7.  
3 Abdu. Rozak, Faozan, dan Ali Nurdin, Kompilasi Undang-Undang dan 

Peraturan Bidang Pendidikan, (Jakarta: FITK Press Fakultas Ilmu Tarbuyah dan 

Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hal. 146 . 
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Guru sangatlah berperan dalam menentukan pembelajaran di dalam 

kelas dalam meningkatkan keterampilan membaca Al-Qur’an 

siswa, selain itu guru juga dituntut untuk menguasai materi 

pelajaran yang akan diajarkannya. Guru harus mengetahui cara 

membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar, dan hendaklah guru 

membacanya dengan tartil. Membaca Al-Qur’an dengan tartil 

sendiri yaitu membacanya dengan perlahan-lahan sesuai dengan 

hukum, maknanya dan aturan bacaannya, ini dapat dilihat pada 

surah Al-Muzzammil ayat 4 yang berbunyi “bacalah Al-Qur’an 

dengan tartil yang optimal”. Maksud dari kalimat ini adalah 

membaca atau melafadzkan ayat-ayat Al-Qur’an sebagus dan 

semaksimal mungkin, artinya Allah memerintahkan kita membaca 

Al-Qur’an bukan sekedar dengan membaca “tartil” saja akan tetapi 

dengan tetapi dengan “tartil yang benar-benar berkualitas.”4 

Dari kata tartil inilah lahir istilah murattal yang pembacaan 

Al-Qur’an secara baik, benar, dan lancar dengan irama standar. 

Dasar membaca Al-Qur’an sudah diterangkan bahwa membaca 

adalah langkah untuk memahami sesuatu, sebagaimana ditegaskan 

dalam Q.S Al-Alaq ayat 1-5 : 

ْسما َرب اَك الَّذاي َخَلَق ﴿ نَساَن ماْن َعَلق   ﴾١اقْ َرْأ ِبا ﴾ ٢﴿َخَلَق اْْلا
ْلَقَلما ﴿٣َوَربَُّك اْْلَْكَرُم ﴿اقْ َرْأ  نَساَن َما َلَْ ٤﴾ الَّذاي َعلََّم ِبا ﴾ َعلََّم اْْلا

﴾٥يَ ْعَلْم ﴿  
“Bacalah, dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 

darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Mahamulia. Yang 

                                                             
4 Ahmad Fathoni,  Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur’an Metode Maisura 

(Fak. Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2015), hal.1. 
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mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia 

apa yang tidak diketahuinya.” (QS. Al-‘Alaq [96] : 1-5).5 

 

Ayat tersebut mengungkapkan bahwa membaca merupakan 

kunci dari ilmu pengetahuan, karena dengan cara membaca 

manusia akan memperoleh pemahaman, dan dari pemahaman itu 

lah akan timbul pengetahuan, dan dengan menulis akan membantu 

dalam mengingat serta mewariskan ilmu pengetahuan. 

Banyak dari sekolah-sekolah lain yang belum menerapkan 

metode dalam membaca Al-Qur’an, sehingga dampaknya pada 

bacaan Al-Qur’an yang kurang baik dan kurang jelas. Selain itu 

juga banyak orang yang merasakan kesulitan dalam membaca Al-

Qur’an, baik itu dari kalangan anak-anak, kalangan remaja, orang 

tua, dari laki-laki maupun perempuan. Padahal sebetulnya Al-

Qur’an mudah dipelajari, dan tidak sulit dengan syarat adanya 

kemauan, keseriusan dan kesungguhan dalam mempelajarinya. Hal 

tersebut ditegaskan dalam Q.S Al-Jumu’ah ayat 2: 

هامأ َءايََٰتاهاۦ      ُلواْ َعَليأ ُهمأ يَ ت أ ن أ ۦَن َرُسوًلا م ا ُم اي ا
ُهَو ٱلَّذاى بَ َعَث ِفا ٱْلأ

ُل َلفاى َضلََٰ ل  مُِّان    ِأ َمَة َوإان َكانُواْ مان قَ  اكأ كاتَََٰب َوٱۡلأ   َويُ زَك ايهام َويُ َعل اُمُهمُ  ٱلأ

 “Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang 

buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang 

membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan 

(jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan 

hikmah (sunnah), meskipun sebelumnya, mereka benar-

                                                             
5 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Hafalan dan Terjemah, 

(Jakarta: Almahira, 2015), hal. 597. 
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benar dalam kesesatan yang nyata”. (QS. Al-Jumu’ah 

[62] : 2).6 

 

Banyak metode-metode yang diciptakan untuk memudahkan 

dalam membaca Al-Qur’an, diantaranya seperti metode Iqra’, 

metode Baghdadiyah, metode Qira’ati, metode An-Nahdliyah, 

metode Tilawati, dan metode lain sebagainya. Salah satu lembaga 

formal yang menggunakan metode Tilawati dalam membaca Al-

Qur’an yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pembangunan Jakarta.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dalam hal ini 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian metode Tilawati di 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pembangunan Jakarta dengan judul 

“Implementasi Metode Tilawati Dalam Meningkatkan 

Kualitas Bacaan Al-Qur’an di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Pembangunan Jakarta” 

 

B. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

        Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis 

memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan 

penelitian sebagai berikut: 

a. Kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur’an  

b. Motivasi siswa dalam membaca Al-Qur’an 

c. Metode pembelajaran dalam membaca Al-Qur’an 

d. Implementasi metode Tilawati di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Pembangunan Jakarta 

                                                             
6  Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Hafalan dan Terjemah, 

(Jakarta: Almahira, 2015), hal. 553. 
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e. Pengaruh metode Tilawati di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Pembangunan Jakarta 

f. Hasil Pembelajaran Al-Qur’an dengan menggunakan 

Metode Tilawati di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pembangunan 

Jakarta. 

2. Pembatasan Masalah 

Karena keterbatasan penelitian dalam hal waktu, tenaga, 

dan biaya serta untuk menjaga agar penelitian lebih terarah dan 

fokus, maka penulis memerlukan adanya pembatasan masalah. 

Dengan demikian maka penelitian ini difokuskan pada masalah 

“Implementasi Metode Tilawati Dalam Meningkatkan Kualitas 

Bacaan Al-Qur’an di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pembangunan 

Jakarta”. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Bagaimana implementasi metode Tilawati di Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Pembangunan Jakarta? 

 

D. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk 

Mengetahui implementasi metode Tilawati di Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Pembangunan Jakarta. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat  Teoritis 

a. Untuk menambah khazanah keilmuan umumnya bagi 

pembaca dan khususnya bagi penulis 

b. Bagi lembaga pendidikan diharapkan mampu menjadi 

acuan dalam hal memilih metode pembelajaran Al-

Qur’an 

c. Bagi masyarakat diharapkan dapat termotivasi untuk 

belajar dan mempelajari Al-Qur’an, karena mempelajari 

Al-Qur’an dengan baik itu mudah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Dapat memperkuat landasan teori tentang metode 

Tilawati dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an  di 

Madrasah Ibtidaiyah (MI). 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan tentang metode Tilawati 

sebagai metode praktis dalam mempelajari Al-Qur’an. 

c. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengalaman belajar secara lebih aktif dan kreatif, 

sehingga kemampuan membaca Al-Qur’an dapat 

tercapai. 
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d. Bagi Peneliti 

Sebagai acuan bagi penyusunan program pemecahan 

masalah dalam kesulitan atau hambatan dalam 

mempelajari Al-Qur’an.  

 

F. Tinjauan Pustaka 

1. Penelitian Alviatur Rohmaniah (NIM: 13311225) Mahasiswa 

Jurusan PAI (Pendidikan Agama Islam) Fakultas Tarbiyah, 

Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta 2017 dengan skripsinya 

yang berjudul “Implementasi Metode At-Tanzil Dalam 

Meningkatkan Kualitas Bacaan Al-Qur’an TPQ (Taman 

Pendidikan Al-Qur’an) An-Nur Cibitung Bekasi”. 

    Dalam skripsi ini penulis membahas tentang pelaksanaan 

metode membaca Al-Qur’an dengan menggunakan metode At-

Tanzil dalam rangka meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur’an 

siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan dan pengajaran metode At-Tanzil di 

TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur’an) An-Nur Cibitung Bekasi. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif 

analisis dengan subjek penelitiannya ialah anak-anak TPQ 

(Taman Pendidikan Al-Qur’an) An-Nur. 

    Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Alviatur Rohmaniah dengan penelitian yang 

telah dilakukan penulis. Persamaannya adalah dalam 

penelitiannya Alviatur Rohmaniah dan penulis sama-sama 

menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pengumpulan 

datanya dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 
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dokumentasi. Kemudian keduanya juga sama-sama meneliti 

tentang metode dalam membaca Al-Qur’an. 

       Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Alviatur Rohmaniah adalah meneliti tentang metode At-Tanzil, 

sedangkan peneliti yang dilakukan oleh penulis adalah meneliti 

tentang metode Tilawati. Kemudian perbedaan yang kedua 

adalah perbedaan dari subjek penelitian, subjek penelitian yang 

dilakukan oleh Alviatur Rohmaniah adalah anak-anak TPQ 

An-Nur, sedangkan subjek yang dilakukan oleh peneliti adalah 

kelas 1 (satu) MI. Perbedaan yang ketiga adalah terletak pada 

lokasi penelitian. Penelitian Alviatur Rohmaniah dilakukan di 

TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur’an) An-Nur Cibitung Bekasi, 

sedangkan penelitian penulis dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Pembangunan Jakarta. 

2. Penelitian Ririn Rifa’atul Mahmudah (NIM: 13311292) 

Mahasiswa Jurusan PAI (Pendidikan Agama Islam) Fakultas 

Tarbiyah, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta 2017 dengan 

skripsinya yang berjudul “Implementasi Metode Tilawati 

Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa 

SD  Qurrata A’yun Cikarang Barat Bekasi.  

    Dalam skripsi ini penulis membahas tentang pelaksanaan 

metode membaca Al-Qur’an dengan menggunakan metode 

Tilawati dalam rangka meningkatkan kemampuan membaca 

Al-Qur’an siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana implementasi dari metode Tilawati 

guna meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa 

SD Qurrata A’yun Cikarang Barat Bekasi. 
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   Dalam penelitian Ririn Rifa’atul Mahmudah, metode 

Tilawati yang digunakannya memakai pendekatan klasikal dan 

pendekatan individual. Pendekatan klasikal yaitu pendekatan 

yang menggunakan alat peraga, lalu kemudian dilanjutkan 

dengan pendekatan individual yang menggunakan buku 

panduan, yaitu dengan cara siswa bergiliran membaca halaman 

yang sudah dicapainya masing-masing. 

  Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif 

analisis dengan subjek penelitiannya ialah siswa kelas 4 SD.  

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Ririn Rifa’atul Mahmudah dengan penelitian 

yang telah dilakukan penulis. Persamaannya adalah dalam 

penelitiannya Ririn Rifa’atul Mahmudah dan penulis sama-

sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan 

pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Kemudian keduanya juga sama-

sama meneliti tentang metode dalam membaca Al-Qur’an yaitu 

metode Tilawati, dan juga keduanya juga sama-sama memakai 

pendekatan klasikal dan pendekatan individual. 

       Perbedaannya adalah subjek penelitian yang dilakukan 

oleh Ririn Rifa’atul Mahmudah adalah siswa kelas 4 SD, 

sedangkan subjek yang dilakukan oleh peneliti adalah kelas 1 

(satu) MI. Perbedaan yang kedua yaitu terletak pada lokasi 

penelitian. Penelitian Ririn Rifa’atul Mahmudah berlokasi di 

SD Qurrata A’yun Cikarang Barat Bekasi, sedangkan 

penelitian yang penulis berlokasi di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Pembangunan Jakarta. 
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3. Penelitian Risqi Satria Adi Putra (NIM: 1721143350) 

Mahasiswa Jurusan PAI (Pendidikan Agama Islam) Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Tulungagung 2018 dengan skripsinya yang berjudul 

“Penerapan Metode Tilawati Dalam Pembelajaran Membaca 

Al-Qur’an di TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur’an) Nurul Huda 

Segawe Pagerwojo Tulungagung”. 

        Dalam skripsi ini penulis membahas tentang penerapan 

metode membaca Al-Qur’an dengan menggunakan metode 

Tilawati. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana penerapan metode Tilawati pada tahap at-Tahqiq, 

at-Tadwir, dan al-Hadr dalam pembelajaran membaca Al-

Qur’an di TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur’an) Nurul Huda 

Segawe Pagerwojo Tulungagung. 

        Dalam penelitian Risqi Satria Adi Putra, metode Tilawati 

yang digunakannya memakai pendekatan klasikal dan 

pendekatan individual. Selain itu juga pada penelitiannya Risqi 

Satria Adi Putra memakai 3 tempo bacaan Al-Qur’an, yakni at-

Tahqiq, at-Tadwir, dan al-Hadr. Kemudian penelitian ini 

menggunakan menggunakan metode kualitatif bersifat 

deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

       Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Risqi Satria Adi Putra dengan penelitian yang 

telah dilakukan penulis. Persamaannya adalah dalam penelitian  

Risqi Satria Adi Putra dan penulis sama-sama menggunakan 

jenis penelitian kualitatif dan pengumpulan datanya dilakukan 
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melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian 

keduanya juga sama-sama meneliti tentang metode dalam 

membaca Al-Qur’an yaitu metode Tilawati, dan juga keduanya 

juga sama-sama memakai pendekatan klasikal dan pendekatan 

individual. 

       Perbedaannya adalah subjek penelitian yang dilakukan 

oleh Risqi Satria Adi Putra adalah anak-anak TPQ (Taman 

Pendidikan Al-Qur’an) Nurul Huda Segawe Pagerwojo 

Tulungagung, sedangkan subjek yang dilakukan oleh peneliti 

adalah kelas 1 (satu) MI. Perbedaan yang kedua yaitu terletak 

pada lokasi penelitian. Penelitian Risqi Satria Adi Putra 

berlokasi di TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur’an) Nurul Huda 

Segawe Pagerwojo Tulungagung, sedangkan penelitian yang 

penulis berlokasi di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pembangunan 

Jakarta. Perbedaan yang ketiga yaitu jika penelitian Risqi Satria 

Adi Putra menggunakan 3 tempo bacaan Al-Qur’an, yakni at-

Tahqiq, at-Tadwir, dan al-Hadr, sedangkan peneliti hanya 

memakai tempo at-Tahqiq saja. 

4. Penelitian Firdayani (NIM: 15311539) Mahasiswa Jurusan PAI 

(Pendidikan Agama Islam) Fakultas Tarbiyah, Institut Ilmu Al-

Qur’an (IIQ) Jakarta 2019 dengan skripsinya yang berjudul 

“Efektifitas Metode Qira’ati Terhadap Kemampuan Membaca 

Al-Qur’an MIN 1 Tangerang Selatan”.  

        Dalam skripsi ini penulis membahas tentang efektifitas 

metode membaca Al-Qur’an dengan menggunakan metode 

Qira’ati terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an siswa. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam 
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mengenai metode Qira’ati dan juga ingin mengetahui lebih 

dalam lagi tentang proses penerapan serta inti dari metode 

Qira’ati pembelajaran Al-Qur’an. 

        Metode Qira’ati ini memakai pendekatan klasikal peraga, 

dimana siswa membaca secara bersana-sama, kemudian guru 

menunjuk salah satu peserta didik untuk membaca peraga yang 

ada di depan, maka secara tidak langsung guru juga melatih 

anak untuk menjadi berani membaca sendiri, dan kemudian 

guru serta siswa yang lain pun mendengarkan. 

        Kemudian penelitian ini menggunakan menggunakan 

metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis atau 

penelitian yang ditunjang dengan data yang diperoleh dari 

penelitian lapangan (Field Research). Pengumpulan data 

dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Firdayani dengan penelitian yang telah 

dilakukan penulis. Persamaannya adalah dalam penelitiannya 

Firdayani dan penulis sama-sama menggunakan jenis 

penelitian kualitatif dan pengumpulan datanya dilakukan 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian 

keduanya juga sama-sama meneliti tentang metode dalam 

membaca Al-Qur’an. 

       Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Firdayani adalah meneliti tentang metode Qira’ati, sedangkan 

peneliti yang dilakukan oleh penulis adalah meneliti tentang 

metode Tilawati, kemudian perbedaan yang kedua adalah 

perbedaan dari nada, jika metode Tilawati menggunakan nada 
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rost sebagai  pembelajarannya, sedangkan metode Qira’ati 

tidak menggunakan nada, dan perbedaan yang ketiga adalah 

terletak pada lokasi penelitian. Penelitian Firdayani dilakukan 

di MIN 1 Tangerang Selatan, sedangkan penelitian penulis 

dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pembangunan Jakarta. 

5. Penelitian Getar Rahmi Pertiwi, Mahasiswa Jurusan PAI 

(Pendidikan Agama Islam) Fakultas Tarbiyah, Institut Ilmu Al-

Qur’an (IIQ) Jakarta 2019 dengan skripsinya yang berjudul 

“Pembelajaran Metode Bagdadi dan Implementasinya Pada 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an Mahasantri Institut Ilmu Al-

Qur’an (IIQ) Jakarta.   

       Dalam skripsi ini penulis membahas tentang bagaimana 

cara pengajaran dan pelaksanaan metode yang mudah untuk 

membaca Al-Qur’an beserta tajwidnya yaitu dengan 

menggunakan metode Bagdadi dalam rangka meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur’an mahasantri IIQ Jakarta. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

strategi dalam pembelajaran metode Bagdadi di IIQ Jakarta, 

dan juga untuk mengetahui bagaimana penerapan 

pembelajaran metode Bagdadi di masyarakat luar. 

       Metode Bagdadi ini memakai pendekatan klasikal dan 

halaqah, dimana guru mencontohkan bacaan tajwid dan Al-

Qur’an, lalu maha santri mengikuti, dan setelah itu dibentuk 

halaqah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dan 

pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Subjek penelitiannya ialah mahasantri IIQ 

Jakarta. 



15 
 

 
 

      Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Getar Rahmi Pertiwi dengan penelitian yang 

telah dilakukan penulis. Persamaannya adalah dalam 

penelitiannya Getar Rahmi Pertiwi dan penulis sama-sama 

menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pengumpulan 

datanya dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Kemudian keduanya juga sama-sama meneliti 

tentang metode dalam membaca Al-Qur’an. 

       Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Getar 

Rahmi Pertiwi adalah meneliti tentang metode Bagdadi, 

sedangkan peneliti yang dilakukan oleh penulis adalah meneliti 

tentang metode Tilawati. Kemudian perbedaan yang kedua 

adalah perbedaan dari subjek penelitian, subjek penelitian yang 

dilakukan oleh Getar Rahmi Pertiwi adalah mahasantri IIQ, 

sedangkan subjek yang dilakukan oleh peneliti adalah kelas 1 

(satu) MI. Perbedaan yang ketiga adalah terletak pada lokasi 

penelitian. Penelitian Getar Rahmi Pertiwi dilakukan di 

Pesantren Takhasus IIQ Jakarta, sedangkan penelitian penulis 

dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pembangunan Jakarta. 

 

 Penelitian saya membahas tentang penelitian metode Tilawati. 

Adapun skripsi yang lebih condong dengan skripsi yang penulis 

buat ada pada skripsi nomor 2 dan nomor 3. Persamaannya adalah 

sama-sama meneliti tentang metode membaca Al-Qur’an dengan 

menggunakan metode Tilawati, selain itu persamaan yang kedua 

adalah sama-sama menggunakan teknik pendekatan klasikal dan 

pendekatan individual dalam pembelajarannya, dan persamaan 
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yang ketiga adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif 

dalam penelitiannya. 

        Sedangkan penelitian yang tidak terlalu condong dengan 

penelitian penulis adalah pada skripsi nomor 1, 4, dan 5. 

Perbedaannya adalah dari metode membaca Al-Qur’an nya, jika 

skripsi nomor 1 memakai metode At-Tanzil, skripsi nomor 4 

memakai metode Qira’ati, dan skripsi nomor 5 memakai metode 

Bagdadi, maka penulis memakai metode Tilawati sebagai metode 

dalam membaca Al-Qur’an nya. 

       Namun solusi masalah yang ingin diangkat oleh penulis adalah 

pelaksanaan dari metode Tilawati tersebut, karena dari latar 

belakang yang penulis teliti menunjukkan bahwa banyak dari 

sekolah-sekolah lain yang belum menerapkan metode dalam 

membaca Al-Qur’an, sehingga dampaknya pada bacaan Al-Qur’an 

yang kurang baik dan kurang jelas. 

Tetapi jika diamati bacaan Al-Qur’an pada siswa di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Pembangunan Jakarta ini sudah tergolong baik, 

karena di madrasah tersebut telah menerapkan metode dalam 

membaca Al-Qur’an, yaitu metode Tilawati, sehingga bacaan Al-

Qur’an pada siswa tersebut sudah baik dari segi tajwid, maupun 

pengucapan hurufnya, dan siswa juga tidak merasa kesulitan lagi 

dalam membaca Al-Qur’an. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk 

pada buku yang telah disusun oleh Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido 

Yanggo, M.A. yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) 
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Jakarta. Sistematika penulisan adalah penjelasan tentang bagian-

bagian yang akan ditulis di dalam penelitian secara sistematis.7  

Hasil akhir dari penulisan ini akan dituangkan dalam laporan 

tertulis dengan sistematika sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN, yang mencakup: 1) Latar Belakang 

Masalah, 2) Identifikasi Masalah, 3) Pembatasan Masalah, 4) 

Rumusan Masalah, 5) Tujuan Penelitian, 6) Manfaat Penelitian, 7) 

Tinjauan Pustaka, dan 8) Sistematika Penulisan. 

BAB II KAJIAN TEORI, yang mencakup: Landasan Teori 

meliputi: 1) Pengertian Metode Tilawati, 2) Metode Pembelajaraan 

Al-Qur’an, dan 3) Kemampuan Membaca Al-Qur’an.  

BAB III METODE PENELITIAN, yang mencakup: 1) Jenis 

Penelitian, 2) Waktu dan Tempat Penelitian, 3) Sumber Data 

Penelitian, 4) Teknik Pengumpulan Data, 5) Teknik Analisis Data. 

Bab IV HASIL PENELITIAN, yang mencakup: 1) Gambaran 

Umum Objek Penelitian, 2) Deskripsi Hasil Penelitian, dan 3) 

Kualitas Siswa Dalam Pembelajaran Al-Qur’an.   

BAB V PENUTUP, yang meliputi: 1) Kesimpulan dan 2) Saran. 

                                                             
7 Huzaemah Tahido Yanggo, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, 

(Tasngerang: IIQ Press, 2011), hal. 22. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Metode Tilawati 

1. Pengertian Metode Tilawati 

Secara etimologi istilah metode berasal dari bahasa 

Yunani, yaitu metodos. Kata ini terdiri dari dua suku kata yaitu 

metha yang berarti melewati atau melalui dan hodos yang 

berarti jalan atau cara. Metode berarti suatu jalan yang dilalui 

untuk mencapai tujuan.8 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa 

metode adalah cara teratur yang digunakan untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai yang 

dikehendaki; “cara kerja yang bersistem untuk memudahkan 

pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang 

ditentukan.”9 

Metode dapat diartikan sebagai cara-cara atau langkah-

langkah yang digunakan dalam menyampaikan suatu gagasan, 

pemikiran, atau wawasan yang disusun secara sistematik dan 

terencana serta didasarkan pada teori, konsep, dan prinsip 

tertentu yang terdapat dalam berbagai disiplin ilmu terkait.10 

                                                             
8 Armai Arif, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: 

Ciputat Press, 2002), Cet ke-1, hal. 40.  
9 Frista Artmanda W, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jombang: Lintas 

Media , 2008), Cet ke-4, hal. 27. 
10 Abudin Nata, Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran, (Jakarta: 

Prenada Media Group 2014), Cet ke-4, hal. 176.  
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Adapun pengertian Tilawati menurut kamus al-Munawwir 

adalah: kata Tilawati diambil dari bahasa Arab tilawatun yang 

artinya pembacaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah pembacaan ayat Al-Qur’an dengan baik dan 

indah.11  

Metode Tilawati dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an 

merupakan suatu metode atau cara belajar membaca Al-Qur’an 

dengan ciri khas menggunakan lagu rost dan menggunakan 

pendekatan yang seimbang antara pembiasaan melalui klasikal 

dan kebenaran membaca melalui individual dengan teknik baca 

simak. Metode ini aplikasi pembelajarannya dengan lagu rost 

yang karakter lagunya allegro yaitu gerak ringan dan cepat.12 

Lagu rost ini merupakan jenis lagu yang paling dominan, 

bahkan merupakan lagu dasar. Lagu ini sedikit lebih cepat 

daripada lagu murattal yang lain sehingga biasanya banyak 

digunakan ketika mengumandangkan adzan dan digunakan 

seorang imam ketika mengimami dalam shalat. Lagu rost 

memiliki 4 tingkatan nada, yaitu awal maqom rost, kuflah 

zinjiron, syabir alarrost, alwan rost.13 

Adapun sifat dan kegunaan lagu rost yaitu sebagai berikut: 

a. Sifat-sifat lagu rost 

1) Mempunyai gerak ringan 

2) Terdapat kelincahan dan bersemangat 

                                                             
11 Kamus Besar Bahasa Indonesia, tp, tth.  
12 M. Misbahul Munir, Pedoman Lagu-Lagu Tilawatil Qur’an dilengkapi Tajwid 

dan Qasidah, (Surabaya: Apollo, 1997), Cet ke-3, hal. 28.  
13 Al-Qurthubi, dalam buku Muhsin Salim, Ilmu Nagham Al-Qur’an (Jakarta: 

PT. Kebayoran Widya Rapta, 2004), hal. 55.  
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3) Dapat disesuaikan dengan tingkatan suara 

4) Dapat disesuaikan dengan nama-nama ragam ayat. 

b. Kegunaan lagu rost 

1) Memberi Semangat kepada persembahan bacaan 

dengan sepenuhnya 

2) Memberi kepuasan kepada pembaca dan pendengar 

3) Memberi keinsafan dan ketenangan jiwa 

4) Memberi tenaga kepada lagu-lagu yang akan dibaca 

sesudahnya 

5) Membawa kepada sebutan huruf yang betul dan 

fasih.14 

Berdasarkan pengertian tersebut, metode Tilawati 

merupakan metode belajar membaca Al-Qur’an menggunakan 

lagu rost dengan menggunakan pendekatan klasikal dan 

individual. Metode ini sebagai bentuk guru dalam 

menyampaikan cara membaca Al-Qur’an dengan baik dan 

benar melalui pendekatan klasikal atau kelompok dan 

individual atau pribadi siswa.  

 Adanya penekanan-penekanan dalam membaca Al-Qur’an 

dengan baik dan benar diperlukan latihan yang terus menerus 

dengan mengoptimalkan potensi anatomis yang ada pada diri 

manusia, yaitu otak, mata, mulut, dan hati. Saat anak diminta 

untuk membaca secara perlahan-lahan, maka pada saat itu pula 

diharapkan terjadi keseimbangan pada komponen 

anatomisnya, sehingga menghasilkan bacaan yang benar. 

                                                             
14 Moh. Hikam Rofiqi, Antiq Aturan Tilawatil Qur’an, (Kediri: Pembina Seni 

Baca Al-Qur’an PONPES Lirboyo, 2011), hal 20.  
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Dengan latihan membaca secara terus menerus diharapkan 

membantu dan mempercepat proses kelancaran Tilawahnya, 

sesuai dengan kriteria, membaca cepat, dan bertajwid.15 

Selain itu dalam metode Tilawati ini juga sangat 

mengedepankan kompetensi dan komunikasi yang baik 

diantara guru dengan siswa, karena untuk membentuk siswa 

yang mampu belajar dengan baik dan tertib serta berlatih 

membaca terus menerus secara mandiri, bukanlah perkara yang 

mudah. 

2. Penyusun Metode Tilawati 

  Metode tilawati disusun oleh 4 orang aktivis guru Al-

Qur’an dan motor penggerak gerakan TK-TP Al-Qur’an Jawa 

Timur mulai tahun 1990.16 Berikut ini merupakan penyusun 

metode Tilawati, diantaranya: 

a. KH. Masrur Masyhud, S.Ag. dari Jombang, sebagai guru 

Al-Qur’an di sekolah Islam favorit di kabupaten 

Bondowoso 

b. KH. Thohir Al Aly, M.Ag. dari Mojokerto, sebagai salah 

satu pembina dan pelatih guru Al-Qur’an 

c. KH. Drs. H. Hasan Sadzili dari Gresik, sebagai salah satu 

pelopor manajemen lembaga pendidikan Al-Qur’an 

d. Drs. H. Ali Muaffa dari  Jombang sebagai salah satu 

perintis dan pengembang pesantren Al-Qur’an Nurul Falah 

Surabaya. 

                                                             
15 Abdurrahim Hasan, dkk, Strategi Pembelajaran Al-Qur’an Metode Tilawati, 

(Surabaya: Pesantren Al-Qur’an Nurul Falah, 2010), hal. 14. 
16 Abdurrahim Hasan, dkk, Strategi Pembelajaran Al-Qur’an Metode Tilawati, 

(Surabaya: Pesantren Al-Qur’an Nurul Falah, 2010), hal. 7-9.  
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     Keempat penyusun tersebut memiliki kesamaan visi dalam 

hidupnya, yaitu memperjuangkan agar umat Islam menjadikan 

Al-Qur’an sebagai bacaan utama dan rujukan dalam hidupnya, 

sehingga menyusun buku Tilawati beserta strategi mengajar 

Al-Qur’an melalui metode Tilawati bisa berkembang sampai 

saat ini. 

3. Prinsip Metode Tilawati 

 Prinsip pembelajaran Al-Qur’an dalam menggunakan 

metode Tilawati diantaranya, yaitu : 

a. Diajarkan secara praktis 

b. Menggunakan lagu rost 

c. Diajarkan secara klasikal menggunakan peraga 

d. Diajarkan secara individual dengan teknik baca simak 

menggunakan buku.17 

 Keempat prinsip ini manjadi kunci utama dalan penerapan 

metode Tilawati karena saling berkaitan. Oleh karena itu 

prinsip ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

4. Pendekatan Pembelajaran Al-Qur’an Metode Tilawati 

Proses pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan oleh guru dan santri dalam kegiatan pengajaran 

dengan menggunakan sarana dan fasilitas pendidikan sehingga 

tercapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kurikulum.18   

Dalam proses pembelajaran Al-Qur’an metode Tilawati ini 

menggunakan dua pendekatan, yaitu: 

                                                             
17 Abdurrahim Hasan, dkk, Strategi Pembelajaran Al-Qur’an Metode Tilawati, 

(Surabaya: Pesantren Al-Qur’an Nurul Falah, 2010), hal. 5.  
18  Abdurrahim Hasan, dkk, Strategi Pembelajaran Metode Tilawati, (Surabaya: 

Pesantren Al-Qur’an Nurul Falah, 2010), hal. 7. 
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a. Pendekatan klasikal, yaitu proses belajar mengajar dengan 

cara bersama-sama dengan menggunakan alat peraga 

b. Pendekatan individual, dengan teknik baca simak, yaitu 

proses belajar mengajar yang dilakukan dengan cara 

membaca bergiliran yang satu dengan yang lainnya 

menyimak. 

5. Materi Tilawati 

a. Pada materi Tilawati jilid pertama, siswa akan diajarkan 

tentang pengenalan huruf hijaiyah, yakni huruf hijaiyah 

berharakat fathah tidak sambung, huruf hijaiyah 

berharakat  fathah sambung, huruf hijaiyah asli, dan angka 

Arab. 

 

 

 

 

 

  

            Gambar 2.1 

                                                   Buku Tilawati Jilid Pertama 

b. Pada materi Tilawati jilid ke-2, siswa akan diajarkan 

tentang kalimat berharakat fathah, kalimat berharakat 

fathahtain, kasrahtain, dan dhammahtain, selain itu juga 

diajarkan tentang bentuk-bentuk huruf ta’, dan 

kalimat/bacaan panjang satu alif. 

 



24 
 

 
 

         

                           Gambar 2.2 

                 Buku Tilawati Jilid ke-2 

c. Pada materi Tilawati jilid ke-3, siswa akan diajarkan 

tentang huruf lam sukun, alif lam qamariyyah, agar supaya 

ditekan dalam membacanya, selain itu juga mengenalkan 

huruf hijaiyah yang bersukun lainnya, seperti mim sukun, 

sin dan syin sukun, ra’ sukun, dan lainnya. 

 

          

    Gambar 2.3 

      Buku Tilawati Jilid ke-3 

d. Pada materi Tilawati jilid ke-4, siswa akan diajarkan 

tentang huruf-huruf bertasydid, mad wajib dan mad jaiz, 

bacaan nun, dan mim tasydid, cara me-waqafkan kalimat, 
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bacaan lafzhul jalalah, alif lam syamsiyyah, bacaan ikhfa 

hakiki, huruf muqattha’ah, dan idgham bighunnah. 

            

     Gambar 2.4 

        Buku Tilawati Jilid ke-4  

e. Pada materi Tilawati jilid ke-5, siswa akan diajarkan 

tentang Idgham bighunnah, bacaan qalqalah, iqlab, ikhfa 

syafawi, idgham bila gunnah, lam sukun bertemu ra’, 

idzhar halqi, mad lazim mutsaqqal kilmi dan mad lazim 

mukhaffaf harfi, dan juga tanda-tanda waqaf. 

 

         

                            Gambar 2.5  

     Buku Tilawati Jilid ke-5 
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f. Pada materi Tilawati jilid ke-6, siswa akan diajarkan 

tentang surah-surah pendek, mulai  dari surah ad-Dhuha 

sampai dengan surah an-Nas, siswa juga diajarkan tentang 

ayat-ayat pilihan seperti ayat kursy, ayat tentang do’a-do’a, 

dan juga selain itu diajarkan juga tentang bacaan-bacaan 

asing yang tidak cocok dengan tulisannya (musykilat dan 

gharib). 

                                      

     Gambar 2.6 

       Buku Tilawati Jilid ke-6 

 

6. Media dan Sarana Belajar 

  Kelengkapan media dan sarana dalam kegiatan belajar 

mengajar dapat mempengaruhi terhadap kemudahan, sehingga 

proses pembelajaran dapat berhasil. Adapun media dan sarana 

yang dibutuhkan dalam mengajarkan membaca Al-Qur’an 

menggunakan metode Tilawati diantaranya yaitu buku 

Tilawati, dan perlengkapan mengajar yaitu peraga Tilawati, 
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sandaran peraga, alat penujuk untuk peraga dan buku, meja 

belajar, dan buku absensi santri.19 

7. Penataan Kelas 

 Untuk mendukung dalam menciptakan suasana belajar 

yang kondusif maka penataan kelas diatur dengan posisi duduk 

santri melingkar membentuk huruf “U” sedangkan guru di 

depan tengah, sehingga interaksi guru dengan santri lebih 

mudah.20 

8. Evaluasi metode Tilawati 

 Evaluasi/munaqasyah adalah suatu upaya yang dilakukan 

dalam rangka memperoleh data tentang perkembangan. 

Perubahan dan kemajuan santri melalui proses pembelajaran 

yang dialami.21 Evaluasi adalah pemberian keputusan yang 

mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara bekerja, 

pemecahan, metode, materi, dan lain-lain.22 Dalam metode 

Tilawati ada 3 macam evaluasi, yaitu:23 

a. Pre Test 

Pre Test adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

mengetahui kemampuan santri sebelum mereka mengikuti 

proses pembelajaran sebagai bahan untuk 

pengelompokkan kelas. 

                                                             
19  Abdurrahim Hasan, dkk, Strategi Pembelajaran Metode Tilawati, (Surabaya: 

Pesantren Al-Qur’an Nurul Falah, 2010), hal. 7. 
20  Abdurrahim Hasan, dkk, Strategi Pembelajaran Metode Tilawati, (Surabaya: 

Pesantren Al-Qur’an Nurul Falah, 2010), hal. 6. 
21 Abdurrahim Hasan, dkk, Strategi Pembelajaran Metode Tilawati, (Surabaya: 

Pesantren Al-Qur’an Nurul Falah, 2010), hal. 18. 
22 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Belajar, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 1991), hal. 28. 
23  Abdurrahim Hasan, dkk, Strategi Pembelajaran Metode Tilawati, (Surabaya: 

Pesantren Al-Qur’an Nurul Falah, 2010), hal. 19. 
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b. Harian 

Evaluasi harian adalah evaluasi yang dilakukan setiap hari 

oleh guru untuk menentukan kenaikan halaman buku 

Tilawati secara bersama dalam satu kelas. Pelaksanaannya 

sebagai berikut: 

1) Halaman diulang apabila santri yang lancar kurang 

dari 70 persen 

2) Halaman dinaikkan apabila santri yang lancar 

minimal 70 persen. 

c. Kenaikan Jilid 

Evaluasi kenaikan jilid adalah evaluasi yang dilakukan 

secara periodik oleh munaqisy lembaga untuk menentukan  

kenaikan jilid buku Tilawati.24 

9. Target kualitas 

a. Tartil membaca Al-Qur’an, diharapkan setelah siswa 

menyelesaikan seluruh paket pembelajaran, siswa mampu 

membaca Al-Qur’an secara tartil yaitu menguasai 

fashahah secara praktek, menguasai tajwid secara teori 

dan praktek, menguasai gharib dan musykilat secara teori 

dan praktek, dan suaranya jelas dan lantang dalam 

membaca Al-Qur’an, serta menguasai lagu rost 

b. Khatam Al-Qur’an 30 juz, yaitu siswa dinyatakan selesai 

jika telah khatam Al-Qur’an 30 juz dengan cara tadarrus 

dan lulus munaqasyah 

                                                             
24 Abdurrahim Hasan, dkk, Strategi Pembelajaran Al-Qur’an Metode Tilawati, 

(Surabaya: Pesantren Al-Qur’an Nurul Falah, 2010), hal. 20-24.   
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c. Memiliki pengetahuan dasar-dasar agama, ketuntasan 

belajar siswa dilengkapi dengan pengetahuan agama 

diantaranya: hafalan surat pendek, hafalan ayat-ayat 

pilihan, hafal bacaan shalat, hafal do’a-do’a harian, 

memahami pelajaran fikih, sejarah, akhlak, dan lain-lain. 

 

B. Macam-Macam Metode dalam Pembelajaran Al-Qur’an 

    Dalam proses pembelajaran metode mempunyai peranan 

sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan pembelajaran. 

Secara umum menurut Husni Syekh Ustman terdapat 3 (tiga) asas 

pokok yang harus diperhatikan guru dalam rangka mengajar 

dibidang studi apapun, yaitu: 

1. Pembelajaran dimulai dengan hal-hal yang telah dikenal santri 

hingga kepada hal-hal yang tidak diketahui sama sekali 

2. Pembelajaran dimulai dari hal yang termudah hingga hal yang 

tersulit 

3. Pembelajaran dimulai dari yang sederhana dan ringkas hingga 

hal-hal yang terperinci.  

    Adapun metode pembelajaran Al-Qur’an sangat banyak 

macamnya, diantaranya sebagai berikut: 

1. Metode Tilawati 

    Metode Tilawati meruupakan metode belajar Al-Qur’an 

yang disampaikan secara seimbang antara pembiasaan 

melalui pendekatan klasikal dan kebenaran membaca melalui 

pendekatan individual dengan teknik baca simak.25 

                                                             
25  Abdurrahim Hasan, dkk, Strategi Pembelajaran Metode Tilawati, (Surabaya: 

Pesantren Al-Qur’an Nurul Falah, 2010), hal. 16. 
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Kelebihan Metode Tilawati 

a. Metode Tilawati dilengkapi dengan beberapa media 

pembelajaran yang efektif dan efisien 

b. Menggunakan pendekatan irama, sehingga siswa lebih 

cepat menangkap apa yang mereka pelajari 

c. Menerapkan strategi belajar klasikal-individual secara 

seimbang, sehingga proses pembelajaran lebih efektif 

dan kondisi belajar siswa menjadi lebih kondusif. 

Kekurangan Metode Tilawati 

a. Bagi guru yang akan menggunakan metode ini harus 

mengikuti pelatihan dan membaca tartil 

b. Dengan pendekatan irama lagu rost yang digunakan 

dalam metode ini dikhawatirkan tidak terjaga secara 

intensif. 

2. Metode Baghdadiyah 

 Metode Baghdadiyah adalah metode tersusun 

(tarkibiyah), maksudnya adalah suatu metode yang tersusun 

secara berurutan dan merupakan sebuah proses ulang atau lebih 

kita kenal dengan sebutan metode ا ب ت (alif, ba’, ta’).26 

 Metode ini adalah metode yang paling lama muncul dan 

digunakan masyarakat Indonesia. Cara pembelajaran metode 

ini dimulai dengan mengajarkan huruf hijaiyah, mulai dari 

huruf ا   (alif) sampai dengan huruf  ي (ya’). 

 

 

                                                             
26 Taufiqurrahman, Metode Jibril Metode PIQ-Singosari Bimbingan K.H. M. 

Bashori Alwi, (Malang, IKAPIQ Malang, 2005), hal. 41.   
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Kelebihan Metode Baghdadiyah 

a. Metode ini lebih praktis dan sistematis 

b. Para siswa dapat menghafal atau mengenal huruf-huruf 

yang belum diberi harakat 

c. Dapat mengetahui cara menggabungkan huruf satu 

persatu 

d. Dalam kaidah ini terdapat cara membaca huruf yang 

keluar dari makhrajnya. 

Kekurangan Metode Baghdadiyah 

a. Tidak dijelaskan bagaimana cara pengajaran dengan 

menggunakan metode ini 

b. Kaidah ini tidak disertakan tajwid 

c. Ketentuan-ketentuan pembelajaran terdapat pada 

pendidik, yaitu tergantung cara pembelajaran si pendidik 

itu sendiri. 

3. Metode An-Nahdliyah 

 Metode An-Nahdhliyah adalah salah satu metode 

membaca Al-Qur’an yang lebih ditekankan pada kesesuaian 

dan keteraturan bacaan dengan menggunakan ketukan. Adapun 

ciri khusus metode An-Nahdhliyah adalah:27 

 

 

                                                             
27 Pimpinan Pusat Majelis Pembinaan Taman Pendidikan Al-Qur’an An-

Nahdliyah Tulungagung, Pedoman Pengelolaan Taman Pendidikan Al-Qur’an Metode 

Cepat Tanggap Belajar Al-Qur’an An-Nahdliyah, (Tuluangagung: Pimpinan Pusat 

Majelis Pembinaan Taman Pendidikan Al-Qur’an An-Nahdliyah Tulungagung, 2008), hal 

19.  
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a. Materi pelajaran disusun secara berjenjang dalam buku 

paket 6 jilid 

b. Pengenalan huruf sekaligus diawali dengan latihan dan 

pemantapan makharijul huruf dan sifatul huruf 

c. Penerapan kaidah tajwid dilaksanakan secara praktis  

d. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara klasikal 

untuk tutorial dengan materi yang sama  

e. Evaluasi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan 

f. Metode ini merupakan pengembangan dari kaidah 

Baghdadiyah. 

Kelebihan Metode An-Nahdliyah 

a. Mudah dipahami oleh anak-anak, karena dalam metode 

ini anak-anak diajak untuk melagukan saat belajar Al-

Qur’an, sehingga dapat diterima oleh otak anak dan otak 

orang dewasa pada umumnya 

b. Semua santri lebih cepat tanggap, konsentrasi, dan 

mudah dikendalikan 

c. Melatih hubungan sosial, kerja sama, dan kekompakkan 

anak, karena dalam proses pembelajaran ini dituntun 

secara bersama-sama untuk mengikuti ucapan guru dan 

instrumen yang digunakan oleh guru tersebut. 

Kekurangan Metode An-Nahdliyah 

a. Dengan metode ini, guru memberi contoh, santri 

mendengarkan lalu menirukan, sehingga terkesan lebih 

aktif guru daripada santrinya 

b. Tidak semua orang bisa mengajarkan atau memakai 

metode ini, karena hanya untuk orang yang mempunyai 
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persyaratan bisa membaca Al-Qur’an dengan baik, 

mempunyai loyalitas yang tinggi, dan sudah pernah 

mengikuti pelatihan 

c. Santri tidak bisa berkreasi sendiri dengan cara yang ia 

suka, karena harus mengikuti peraturan dan tata cara 

yang sudah ada.  

4. Metode At-Tanzil  

     Metode At-Tanzil adalah metode yang tersusun secara 

sistematis dan digunakan dalam proses pembelajaran Al-

Qur’an sebagai media untuk mencapai hasil yang 

diharapkan.28 Metode ini dicetus oleh ustadz Kholil Rohman 

yang dikenal dengan sebutan ustadz Suroto yang berasal dari 

Situbondo, Jawa Timur tepatnya di pondok pesantren 

Mambaul Ulum Bata-Bata. Metode At-Tanzil juga 

merupakan metode cepat untuk membaca Al-Qur’an yang 

terdiri dari 6 jilid, yang mana dalam tiap-tiap jilid terdapat 

pembahasan yang berbeda-beda.  

     Misalnya pada jilid pertama membahas tentang 

pengenalan huruf-huruf hijaiyah mulai dari ا ب setelah itu 

langsung huruf ج   , berbeda dengan metode lainnya yang 

biasanya berurutan dari ا ب ت    , setelah mengenal huruf  ا ب ج 

biasanya setelah huruf ج yaitu huruf  ح خ . Namun dengan 

metode At-Tanzil setelah huruf  ا ب ج yaitu huruf د, mengapa 

demikian? karena dalam metode ini bentuk huruf ب ت ث 

mempunyai bentuk kemiripan penulisan, yang membedakan 

                                                             
28 A. Suroto Suruju, Metode Praktis Mengajar Attanzil, (Pamekasan: Lembaga 

TK-TP Al-Qur’an Mambaul Ulum Bata-Bata, 2001), hal. 4.  
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hanyalah titiknya saja, agar supaya cepat dan mudah untuk 

dipahami santri, maka setelah mengenal huruf  ا ب langsung 

pada huruf ج dengan bacaan tanpa mengeja. Pada metode ini 

juga dilengkapi dengan nyanyian lagu-lagu Islami dan lagu-

lagu tajwid. 

Kelebihan Metode At-Tanzil 

a. Memudahkan anak untuk membaca Al-Qur’an dengan 

cepat 

b. Bernyanyi sambil mengaji 

c. Pada tingkatan jilid akhir membahas bacaan gharib, 

musykilat seperti saktah, tashil, imalah, naql, isymam, 

dan sebagainya 

d. Metode ini telah banyak digunakan diberbagai provinsi 

seperti provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, 

bahkan di luar negeri seperti Malaysia juga 

menggunakan metode ini. 

Kekurangan Metode At-Tanzil 

a. Metode ini tidak semua orang bisa menggunakannya, 

karena guru yang mengajar metode ini hanya dari 

alumni pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata 

saja yang pernah mengikuti pelatihan di pondok 

pesantren tersebut.   

5. Metode Qira’ati 

Metode Qira’ati ini disusun oleh H. Ahmad Dahlan Salim 

Zarkasyi pada tahun 1986, dalam praktek pengajarannya 

metode Qira’ati ini berbeda, khusus untuk anak-anak pra 

sekolah TK dan untuk remaja dengan orang dewasa. Metode 
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Qira’ati adalah suatu metode membaca Al-Qur’an yang 

langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan Qira’ati, 

guru tidak perlu memberi tuntunan membaca, namun 

langsung pada praktek bacaan pendek. 

Prinsip pembelajaran metode Qira’ati adalah: 

a. Prinsip yang dipegang guru adalah Ti-Wa-Gas (Teliti, 

Waspada, dan Tegas) 

b. Teliti dalam memberikan contoh 

c. Waspada dalam menyimak santri 

d. Dalam pembelajaran, santri menggunakan sistem cara 

belajar aktif, lancar, cepat, dan benar.29 

Tujuan yang ingin dicapai dari metode ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Menjaga kesucian Al-Qur’an dari segi bacaannya 

b. Meningkatkan kembali pada guru ngaji agar lebih hati-

hati dalam mengajarkan Al-Qur’an 

c. Meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur’an.30 

Kelebihan Metode Qira’ati 

a. Walaupun siswa belum mengenal tajwid, tetapi siswa 

sudah bisa membaca Al-Qur’an secara tajwid, karena 

belajar ilmu tajwid hukumnya fardhu kifayah, 

                                                             
29 Ahmad Dahlan Salim Zarkasyi, Merintis Qira’ati Pendidikan TKA, 

(Semarang: TP, 1987), hal. 13.  
30 Imam Murjito, Sistem Pengajaran Al-Qur’an Metode Qira’ati, (Semarang: 

Koordinator Pelaksana Pengajaran Al-Qur’an Metode Qira’ati, 1994), hal. 3.  
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sedangkan membaca Al-Qur’an dengan tajwid 

hukumnya fardhu ‘ain 

b. Pada metode ini setelah khatam meneruskan lagi bacaan 

gharib 

c. Jika santri sudah lulus 6 jilid beserta gharibnya, maka 

di test bacaannya, kemudian setelah itu santri 

mendapatkan syahadah jika lulus tes. 

Kekurangan Metode Qira’ati 

a. Bagi yang tidak lancar lulusnya juga akan lama, karena 

metode ini lulusnya tidak ditentukan oleh bulan atau 

tahun. 

6. Metode Iqra’ 

 Metode Iqra’ adalah metode membaca Al-Qur’an yang 

menekankan langsung pada latihan membaca. Metode Iqra’ ini 

cukup efektif untuk anak-anak yang masih pemula dalam 

belajar membaca Al-Qur’an , karena anak didik belum dituntut 

untuk melakukan kegiatan yang berat-berat seperti menghafal 

ayat Al-Qur’an, memahami hukum-hukum tajwid secara teori 

dan lain sebagainya, melainkan cukup bisa membaca Al-

Qur’an saja yang lebih diutamakan.31  

Kelebihan Metode Iqra’ 

a. Menggunakan metode CBSA, jadi bukan guru yang aktif 

melainkan siswa yang dituntut aktif 

b. Dalam penerapannya menggunakan klasikal (membaca 

secara bersama) privat, maupun cara eksistensi (siswa 

                                                             
31 Habib Abdusyakur, dkk, Qira’ah Musayyaroh, Cara Mudah Membaca Al-

Qur’an, (Yogyakarta: Taman Pendidikan Al-Qur’an Plus PP Krapyak, 2007).  
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yang lebih tinggi jilidnya dapat menyimak bacaan 

temannya yang ber-jilid rendah) 

c. Komunikatif, artinya jika siswa mampu membaca 

dengan baik dan benar guru dapat memberikan 

sanjungan, perhatian, dan penghargaan 

d. Bila ada siswa yang sama tingkat pelajarannya, boleh 

dengan sistem tadarus secara bergilir membaca sekitar 

dua baris, sedangkan yang lainnya menyimak 

e. Bukunya mudah didapat di toko. 

Kekurangan Metode Iqra’ 

a. Bacaan-bacaan tajwid tidak dikenalkan sejak dini 

b. Tidak ada media pembelajaran 

c. Tidak dianjurkan dengan menggunakan irama murattal. 

7. Metode Al-Barqy 

  Metode ini ditemukan oleh Muhadjir Sulthan, dan 

disosialisasikan pertama kali sebelum tahun 1991, yang 

sebenarnya sudah dipraktekkan pada tahun 1983. Metode ini 

tidak disusun beberapa jilid, akan tetapi hanya satu jilid saja. 

Pada metode ini lebih menekankan pada pendekatan global 

yang bersifat struktur analitik sintetik, yang dimaksud adalah 

penggunaan struktur kata yang tidak mengikuti huruf mati 

(sukun).  

  Metode ini sifatnya bukan mengajar, namun untuk 

mendorong  gurunya untuk menjadi “Tut Wuri Handayani” dan 

santri dianggap telah memiliki persiapan dengan pengetahuan 

tersedia. Dalam perkembangannya Al-Barqy ini menggunakan 

metode yang diberi nama metode lembaga (kata kunci yang 
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harus dihafal) dengan pendekatan global, dan bersifat analitik 

sintetik, dan lembaga tersebut adalah  

1) DA-RA-JA 2) MA-HA-KA-YA 3) KA-TA-WA-NA 4) SA-

MA-LA-BA.32  

Kelebihan Metode Al-Barqy 

a. Santri akan mudah hafal dan mengingat karena didalam 

membacanya harus mengikuti cara membaca guru 

sampai hafal, kemudian setelah hafal guru menunjuk 

secara acak 

b. Dikenalkan bacaann yang musykil yang sering dijumpai 

pada bacaan Al-Qur’an. 

Kelemahan Metode Al-Barqy 

a. Santri menjadi tidak aktif, karena cara membacanya 

harus mengikuti gurunya terlebih dahulu 

b. Tidak variatif karena hanya terdapat satu jilid saja 

c. Dalam pengenalan tajwidnya kurang 

d. Tidak dikenalkan pada huruf mati (sukun). 

 

C. Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

1. Pengertian Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

  Kemampuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

berasal dari kata “mampu” yang mendapatkan awalan ke dan 

akhiran an, yang berarti kesanggupan, kecakapan, dan 

kekuatan untuk melakukan sesuatu.33 

                                                             
32 Muhadjir Sulthan, Al-Barqi Belajar Baca Tulis Huruf Al-Qur’an (Surabaya: 

Sriwijaya, 1991), hal. 2.   
33 Tim Penyusun Kamus,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Ciputat 

Press, 2001), hal. 5. 
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    Membaca merupakan suatu kegiatan yang bersifat 

kompleks, karena kegiatan ini melibatkan kemampuan untuk 

mengingat simbol-simbol grafis yang berbentuk huruf, 

mengingat bunyi dari simbol-simbol tersebut, dan menulis 

simbol-simbol grafis dalam rangkaian kata dan kalimat yang 

mengandung makna.34 

  Al-Qur’an adalah firman Allah SWT yang menjadi sumber 

akidah umat Islam. Secara mutlak Al-Qur’an adalah perkataan 

yang paling agung dan paling mulia, atau dengan kata lain 

wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW 

melalui perantara malaikat Jibril, yang dinukilkan secara 

mutawatir ditulis pada mushaf yang merupakan sumber utama 

syar’iat agama Islam dan membacanya bernilai ibadah, serta 

mempelajarinya adalah amal yang sangat mulia dan sangat 

baik.35   

Membaca Al-Qur’an tidak sama dengan membaca buku 

atau membaca kitab suci lainnya. Membaca Al-Qur’an adalah 

suatu ilmu yang mengandung seni, seni membaca Al-Qur’an. 

Setiap orang Islam berlomba untuk dapat membaca Al-Qur’an 

dengan baik. Perlombaan membaca Al-Qur’an dengan baik itu 

sudah terlihat membudaya di kalangan umat Islam, terutama di 

Indonesia. Pengajian Al-Qur’an bagi anak-anak pun sudah 

lama membudaya dalam masyarakat Islam, hanya saja sistem 

                                                             
34 Martini Jamaris, Kesulitan Belajar Perspektif, Assesment, dan 

Penanggulangannya Bagi Anak Usia Dini dan Usai Sekolah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2014), hal. 133.  
35 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam 

Kehidupan Masyarakat. (Bandung: Mizan, 1992), hal. 27.   
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dan caranya perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan 

metode mengajarkan berbagai macam mata pelajaran. Metode 

pengajaran Al-Qur’an ini perlu diperbarui dan dikembangkan 

karena dibutuhkan oleh masyarakat Islam.  

 Jadi kemampuan membaca Al-Qur’an adalah suatu 

kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan seseorang dalam 

membaca Al-Qur’an secara tartil, serta memahami dan 

mengetahui makna yang terdapat dalam bacaan, dan ketika 

membacanya pun akan dinilai sebagai ibadah. 

2. Dasar membaca Al-Qur’an 

   Dalam membaca Al-Qur’an ada beberapa aspek yang 

menjadi dasar yang dijadikan sebagai landasan, adapun dasar 

tersebut diantaranya: 

a. Dasar Al-Qur’an 

Firman Allah yang berhubungan dengan membaca 

Al-Qur’an adalah Q.S Al-Alaq ayat 1-5 

ْسما َرب اَك الَّذاي َخَلَق ﴿ نَساَن ماْن  ﴾١اقْ َرْأ ِبا َخَلَق اْْلا
ْلَقَلما ﴿٣﴾ اقْ َرْأ َوَربَُّك اْْلَْكَرُم ﴿٢﴿َعَلق   ﴾ ٤﴾ الَّذاي َعلََّم ِبا

﴾٥نَساَن َما َلَْ يَ ْعَلْم ﴿َعلََّم اْْلا   
“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.” (QS. Al-‘Alaq [96] : 1-5).36 

 

 

                                                             
36 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Hafalan dan Terjemah, 

(Jakarta: Almahira, 2015), hal 597. 
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b. Dasar Hadis 

        Hadis yang memerintahkan untuk membaca Al-

Qur’an adalah sebagai berikut: 

“Dari Abu Umamah Al Bahiliy, (beliau berkata), 

“Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa 

Sallam bersabda, 

 اقْ َرُءوا اْلُقْرآَن فَإانَُّه ََيْتاى يَ ْوَم اْلقاَياَمةا َشفايعاا َْلْصَحاباه

“Bacalah oleh kalian Al-Qur’an. Karena ia (Al-

Qur’an) akan datang pada hari Kiamat kelak sebagai 

pemberi syafa’at bagi orang-orang yang rajin 

membacanya.” (HR. Muslim no. 1910).37 

c. Dasar Psikologi 

 Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang 

tingkah laku manusia. Psikologi termasuk aspek dasar 

dalam membaca Al-Qur’an karena dalam psikologi 

yang dimaksud dengan tingkah laku adalah segala 

kegiatan, tindakan, perbuatan manusia yang kelihatan 

maupun yang tak kelihatan, yang disadari atau yang 

tidak disadari, psikologi berusaha menyelidiki semua 

aspek dan kepribadian tingkah laku manusia.38  

Setiap manusia hidup selalu membutuhkan 

adanya suatu pegangan hidup yang disebut agama, 

untuk merasakan bahwa di dalam jiwanya ada 

                                                             
37 Abi Zakariya Yahya bin Syariffudin An-Nawawi Asy-Syafi’i, Riyadhlu as-

Sholihin, (Semarang: Pustaka Alawiyyah), hal. 431.   
38 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2007), hal. 1.  
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perasaan yang meyakini adanya dzat yang maha kuasa 

sebagai tempat untuk berlindung dan memohon 

pertolongan. Sedangkan Al-Qur’an memberikan 

ketenangan jiwa bagi yang membacanya.  

3. Adab Dalam Membaca Al-Qur’an 

  Banyak sekali adab-adab membaca Al-Qur’an, namun 

adab membaca Al-Qur’an dapat dikategorikan menjadi dua 

macam, yaitu adab lahiriyyah dan bathiniyyah. 

a. Adab lahiriyyah, diantaranya: 

1) Dalam keadaan bersuci 

Diantara adab membaca Al-Qur’an adalah bersuci 

dari hadats kecil, hadats besar, dan segala najis, sebab 

yang dibaca adalah wahyu Allah, bukan perkataan 

manusia.39 

2) Memilih tempat yang pantas dan suci 

 Tidak seluruh tempat pantas atau sesuai untuk 

membaca Al-Qur’an, ada beberapa tempat yang tidak 

sesuai dalam membaca Al-Qur’an seperti di kamar 

mandi, pada saat buang air kecil, di tempat yang kotor, 

dan lain-lain. Hendaknya pembaca Al-Qur’an memilih 

tempat yang suci dan tenang seperti masjid, mushalla, 

rumah, atau tempat yang dianggap terhormat. 

3) Menghadap kiblat dan berpakaian sopan 

  Pembaca Al-Qur’an dianjurkan menghadap kiblat 

dan berpakaian secara sopan, karena membaca Al-

                                                             
39 Abdul Majid Khon, Praktik Qira’at Keanehan Membaca Al-Qur’an Qur’an 

Ashim dari Hafash, (Jakarta: Amzah, 2008), cet ke-1, hal. 38.  
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Qur’an adalah beribadah kepada Allah, seolah-olah 

pembaca berhadap dengan Allah untuk berdialog 

dengan-Nya. 

4) Bersiwak (membersihkan mulut) 

 Hal ini bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa 

makanan dan bau mulut yang tidak enak, orang yang 

membaca Al-Qur’an seperti halnya berdialog pada Allah, 

maka sangat layak jika ia bermulut bersih dan segar bau 

mulutnya. 

5) Membaca ta’awudz dan basmallah (kecuali dalam surat 

At-Taubah) 

Allah berfirman dalam Q.S An-Nahl ayat 98 

يما  َّللَّا ماَن الشَّْيطَانا الرَّجا  فَإاَذا قَ َرْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتعاْذ ِبا
“Apabila kamu membaca Al-Qur’an hendaklah 

kamu meminta perlindungan kepada Allah dari 

godaan setan yang terkutuk” (QS. An-Nahl [16] : 

98).40 

6) Membaca dengan tartil 

Membaca tartil adalah membaca dengan tenang, 

pelan-pelan, dan memperhatikan tajwidnya. Allah 

berfirman dalam Q.S Al-Muzammil ayat 4, yaitu:  

 أَْو زاْد َعَلْيها َوَرت الا اْلُقْرآَن تَ ْرتايلا 

                                                             
40 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Hafalan dan Terjemah, 

(Jakarta: Almahira, 2015), hal 278.  
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 “Atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-

Qur’an itu dengan perlahan-lahan”. (QS. Al-

Muzammil [73] : 4). 

7) Membaca Jahr (nyaring) 

8) Memperindah suara.41 

b. Adab bathiniyyah, diantaranya: 

1) Membaca Al-Qur’an dengan tadabbur.42 Tadabbur yaitu 

memperhatikan sungguh-sungguh hikmah yang 

terkandung dalam setiap penggalan ayat yang sedang 

dibacanya 

2) Membaca Al-Qur’an dengan khusyuk, artinya 

merendahkan hati kepada Allah, sehingga Al-Qur’an 

yang dibaca mempunyai pengaruh bagi yang 

membacanya.43 Seperti firman Allah dalam Q.S Al-Isra’ 

ayat 109: 

ا  ُشوعا ْم ُخ ُه زايُد ُكوَن َوَي ِْ  َ انا ي َق رُّوَن لاْْلَْذ  َوََيا
“Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil 

menangis dan mereka bertambah khusyuk” (QS. Al-

Isra’ [17] : 109).44 

3) Membaca dengan ikhlas, yakni membaca Al-Qur’an hanya 

karena Allah dan mengaharap ridha Allah.45 

                                                             
41  Abdul Majid Khon, Praktik Qira’at Keanehan Membaca Al-Qur’an Qur’an 

Ashim dari Hafash, (Jakarta: Amzah, 2008), cet ke-1, hal. 44. 
42 Athiyyah Qobil Nasr, Ghoyatu al-Murid fi Ilmi at-Tajwid, (Kairo: Daru at-

Taqwa, t.t), hal. 15.  
43 Abdul Majid Khon, Praktik Qira’at Keanehan Membaca Al-Qur’an Qur’an 

Ashim dari Hafash, (Jakarta: Amzah, 2008), cet ke-1, hal. 42.  
44 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Hafalan dan Terjemah, 

(Jakarta: Almahira, 2015), hal 293.  
45 Abdul Majid Khon, Praktik Qira’at Keanehan Membaca Al-Qur’an Qur’an 

Ashim dari Hafash, (Jakarta: Amzah, 2008), cet ke-1, hal. 38. 
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4. Keutamaan Membaca Al-Qur’an 

a. Menjadi manusia yang terbaik 

“Dari Utsman bin 'Affan rad, dari Nabi saw, beliau 

bersabda, 

ُ َعنُه قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللها صهَلى  َى اَّلله ُ َعَليها اَعن ُعَثماَن َرضا َّلله
. َوَسلهَم َخُُيُكم َمن َتعلهَم الُقراَن َوَعلهَمهَ   

  

Dari Utsman bin Affan RA, Rasulullah bersabda: 

"Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-

Qur'an dan mengajarkannya." (HR Bukhari, Abu 

Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah).46 
b. Kenikmatan yang tiada bandingnya 

c. Al-Qur’an memberi syafa’at di hari Kiamat 

“Dari Abu Umamah Al Bahiliy, (beliau berkata), “Aku 

mendengar RasulullahSshallallahu ‘Alaihi wa Sallam 

bersabda, 

َْلْصَحاباهاقْ َرُءوا اْلُقْرآَن فَإانَُّه ََيْتاى يَ ْوَم اْلقاَياَمةا َشفايعاا   

“Bacalah oleh kalian Al-Qur’an. Karena ia (Al-

Qur’an) akan datang pada hari Kiamat kelak sebagai 

pemberi syafa’at bagi orang-orang yang rajin 

membacanya.” (HR. Muslim no. 1910).47 

d. Pahala berlipat ganda.  

                                                             
46 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Juz V, (Beirut Libanon: Dar Al-Kutub Al-

Ilmiyah), hal. 427.  
47 Abi Zakariya Yahya bin Syariffudin An-Nawawi Asy-Syafi’i, Riyadhlu as-

Sholihin, (Semarang: Pustaka Alawiyyah), hal. 431.   
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada skripsi ini yaitu menggunakan metode 

kualitatif dalam jenis penelitian deskriptif analisis. Metode 

deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeksripsikan 

dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena atau peristiwa 

yang terjadi saat ini baik tentang fenomena dalam variabel tunggal 

maupun korelasi atau perbandingan berbagai variabel. Metode 

penelitian deskriptif sendiri yakni untuk menjelaskan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat 

populasi atau daerah tertentu.48 

Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang data hasil 

penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang 

ditemukan di lapangan.49 Tujuan dari penelitian deskriptif ini 

adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, 

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.50 

                                                             
48 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan : Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakaya, 2014), hal.54. 
49 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2011) 

hal. 2.  
50 Moh, Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), cet ke- 8, 

hal. 54. 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Pembangunan Jakarta, yaitu berada di Komplek UIN Syarif 

Hidayatullah, Jl.Ibnu Taimia IV, Pisangan, Kec. Ciputat Timur, 

Kota Tangerang Selatan, Banten 15419.  

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Februari 

2020 sampai dengan bulan Juni 2020 yang diawali dengan 

mengajukan surat permohonan izin obsevarsi skripsi pada 

tanggal 4 Februari dan disetujui oleh pihak sekolah pada 

tanggal 28 Februari 2020.  

Kemudian waktu penelitiannya dimulai dari tanggal 3 

sampai dengan tanggal 15 Maret 2020. Penelitian ini hanya 

dilakukan selama kurang dari 2 minggu saja, dikarenakan 

adanya pandemi virus COVID-19 pada saat penelitian 

berlangsung, yang pada akhirnya sekolah harus diliburkan.  

Observasi pertama dilakukan pada tanggal 3 sampai dengan 

tanggal 5 Maret 2020. Pada tanggal 3 maret 2020 juga peneliti 

melakukan wawancara dengan mewawancarai salah satu 

tenaga pengajar tilawati dengan tujuan mencari informasi 

mengenai kegiatan pelaksanaan pembelajaran metode tilawati 

dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur’an siswa. 

Selanjutnya pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 15 Maret 

2020, peneliti melakukan observasi kedua untuk mengamati 

kegiatan pelaksanaan pembelajaran metode tilawati dalam 

meningkatkan kuallitas bacaan Al-Qur’an. 
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Kemudian pada tanggal 15 juni 2020, peneliti kembali 

melakukan wawancara secara daring dengan salah satu tenaga 

pengajar tilawati mengenai sistem penerapan metode tilawati 

terhadap siswa. 

Tabel 3.1 

Siklus Penelitian yang dilakukan Peneliti 

dari Awal Penelitian hingga Akhir  

 
 

No 

Jenis  

Kegiatan 

 

Februari 

 

    

  Maret     

     

Juni 
  

 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Membuat  

Judul 

   
         

2 
Penyerahan Surat 

Izin Penelitian 

            

3 
Membuat  

Proposal 

            

4 
Observasi  ke  

Sekolah  

            

5 
Melakukan 

Wawancara Secara 

Langsung maupun 

Secara Daring 

            

6 
Penyusunan  

Skripsi  

            

 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian merupakan salah satu bagian 

penting dalam penelitian, karena dengan adanya data tersebut dapat 

membantu serangkaian masalah yang terkait dengan fokus 

penelitian. Maksud dari sumber data disini ialah darimana data 

tersebut diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri 

dari data primer dan data sekunder. 
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1. Data Primer 

Data primer adalah adalah data yang dikumpulkan serta 

diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung 

dari objeknya.51 Dalam penulisan ini untuk mendapatkan data 

primer penulis mengambil data yang berhubungan dengan 

pembelajaran dan implementasi metode Tilawati dalam 

membaca Al-Qur’an. Data primer ini diperoleh secara 

langsung melalui observasi ke sekolah, dan melakukan 

wawancara dengan guru pengajar Tilawati sebanyak 2 orang, 

yaitu ibu Gusniati, dan ibu Nurhidayanti. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data kualitatif berupa sumber-sumber 

pustaka yang berkenaan dengan keadaan pembelajaran yang 

terdapat metode Tilawati di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Pembangunan Jakarta, baik pada waktu pembelajarannya, data-

data arsip, foto, dan lain-lain. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan 

data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi 

standar data yang ditetapkan.52 

                                                             
51 Meila Nur Indah Susanti, Statik Deskriptif dan Induktif, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2010), hal. 15.  
52 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hal. 

59. 
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Dalam mengumpulkan data, peneliti berusaha mencari 

informasi-informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah 

dalam penelitian ini, baik berupa pendapat, fakta dan dokumentasi. 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

ada tiga metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

1. Observasi (Pengamatan) 

Observasi merupakan teknik atau cara pengumpulan data 

lapangan yang dilakukan dengan cara mengamati aspek-aspek 

yang terkait dengan hasil belajar siswa. Observasi sendiri 

merupakan teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung.53  

 Observasi ini akan dilakukan secara langsung untuk 

memperoleh data-data yang terkait dengan implementasi 

pembelajaran Al-Qur’an dengan menggunakan metode 

Tilawati. 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah proses tanya jawab secara mendalam 

antara pewawancara dengan informasi guna memperoleh 

informasi yang lebih rinci yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. Wawancara sangat cocok untuk mengumpulkan 

data pribadi, pandangan-pandangan dan pengalaman seseorang 

terutama topik-topik tertentu yang sedang dieksplorasi.54  

                                                             
53 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,(Bandung: CV Alfabeta, 2010), hal 

300. 
54 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan : Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: 

PT Remaja Rosda Karya, 2014), hal.170. 
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Teknik wawancara juga dikemukakan oleh Burhan Bungin  

penulis buku yang berjudul Metodologi  Penelitian Kualitatif 

menjelaskan bahwa “suatu penelitian yang bertujuan 

mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam 

suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan 

suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan).55  

Akan tetapi perlu diingat bahwa wawancara harus 

dipersiapkan secara matang dan mempunyai daftar pertanyaan 

sebagai acuan utama data yang ingin dikumpulkan sebelum 

mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Wawancara 

dilakukan agar mendapatkan data yang valid mengenai 

implementasi pembelajaran Al-Qur’an dengan menggunakan 

metode Tilawati. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi  adalah teknik pengumpulan data 

dengan cara mengambil dokumen yang ada atau mencari data 

mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku atau 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, dan 

sebagainya.56 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ditujukan 

untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, 

meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan 

                                                             
55 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2003), hal. 100.   
56 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian. (Suatu Pendekatan dan Praktek), 

(Jakarta: PT. Rikena Cipta, 2003), hal. 120. 
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kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan 

penelitian.57  

Dokumentasi yang dimaksud disini berupa data-data 

tentang lembaga, staff pengajar, serta foto-foto yang diambil 

pada saat proses pembelajaran Al-Qur’an berlangsung dengan 

menggunakan metode Tilawati, dan juga untuk melengkapi 

data yang belum ada dari hasil observasi dan wawancara. 

4. Penelusuran Data Online 

Metode penelusuran data online adalah tata cara 

melakukan penelusuran data melalui media online seperti 

internet atau media yang memungkinkan peneliti dapat 

memanfaatkan data informasi oonline yang berupa data 

maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin, dan 

dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.58 

 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, menegaskan instrumen yang  di 

gunakan yaitu manusia itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen 

melakukan observasi, wawancara, menganalisis dokumen-

dokumen dan catatan-catatan yang ada dilapangan, dan 

menjelaskan isyarat-isyarat non verbal.  

Adapun indikator wawancara yag telah peneliti buat untuk 

melakukan wawancara sebagai berikut: 

 

                                                             
57 Sudaryono, Metodologi Penelitian, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 

hal. 219. 
58  Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2017), cet ke-9, hal. 

129.   



53 
 

 
 

Tabel 3.2 

Indikator Wawancara Kepada  

Guru Pengajar Tilawati Pertama 

 

No Variabel Aspek Indikator 

1 Pembelajaran 

metode Tilawati  

Pelaksanaan 

Metode 

1. Pengertian metode 

Tilawati 

2. Proses pelaksanaan 

metode Tilawati  

3. Kendala dalam proses 

pembelajaran metode 

tilawati 

4. Efektifitas metode 

Tilawati 

  Metode  5. Metode Membaca Al-

Qur’an 

2 Kualitas Bacaan 

Al-Qur’an 

Meningkatkan 

Kualitas 

Bacaan Al-

Qur’an 

1. Cara meningkatkan 

kualitas bacaan Al-Qur’an 

dengan menggunakan 

metode Tilawati 

2. Jumlah kualitas bacaan 

Al-Qur’an dengan 

menggunakan metode 

Tilawati. 
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Tabel 3.3 

Indikator Wawancara Kepada  

Guru Pengajar Tilawati ke-2 

 

No Variabel Aspek Indikator 

1 Pembelajaran 

metode Tilawati  

Pelaksanaan 

Metode 

1. Pengertian metode 

Tilawati 

2. Proses pelaksanaan 

metode Tilawati  

3. Tujuan menggunakan 

metode Tilawati 

4. Efektifitas metode 

Tilawati 

  Metode  5. Metode Membaca Al-

Qur’an 

2 Kualitas Bacaan 

Al-Qur’an 

Meningkatkan 

Kualitas 

Bacaan Al-

Qur’an 

1. Cara meningkatkan 

kualitas bacaan Al-Qur’an 

dengan menggunakan 

metode Tilawati 

2. Bagaimana kualitas 

bacaan Al-Qur’an dengan 

menggunakan metode 

Tilawati. 
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F. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data 

ke-dalam kategori, menjabarkan ke-dalam unit-unit, melakukan 

sintesa menyusun ke-dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.59 

Proses analisis data dalam penelitian ini mengandung tiga 

komponen utama, yaitu: 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan pola nya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan.60 

Reduksi data juga termasuk dalam kategori pekerjaan 

analisis data yang berupa catatan lapangan, jumlahnya cukup 

banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci, 

mereduksi pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

                                                             
59 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), hal. 244.  
60 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), hal. 247. 
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pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. 

Reduksi data diawali dengan menerangkan, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting 

terhadap isi dari suatu data yang berasal dari lapangan, 

sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan 

gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan. Dengan 

begitu dalam reduksi ini ada proses living in dan living out 

maksudnya data yang terpilih adalah living in dan data yang 

terbuang (tidak terpakai) adalah living out.61 

2. Display Data (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

men-display-kan data. Display data merupakan proses 

menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, 

kalimat, naratif, tabel, matrik, dan grafik dengan maksud agar 

data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai 

dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.62 

Penyajian data ini bertujuan untuk membatasi suatu 

penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Jadi data yang sudah direduksi dan 

diklasifikasikan berdasarkan kelompok masalah yang diteliti, 

sehingga kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Data yang telah disusun secara sistematis pada 

                                                             
61 Yatim Riyanto, Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif, 

(Surabaya: Unesa University Press, 2007), hal. 32.  
62  Yatim Riyanto, Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif, 

(Surabaya: Unesa University Press, 2007), hal. 33. 
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tahapan reduksi data, kemudian peneliti mengelompokkan 

berdasarkan pokok permasalahannya hingga peneliti dapat 

mengambil kesimpulan. 

3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan dan 

Verifikasi) 

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.63  

Mengambil kesimpulan merupakan proses penarikan 

intisari dari data-data yang terkumpul dalam bentuk pernyataan 

kalimat yang tepat dan memiliki data yang jelas. Penarikan 

kesimpulan bisa jadi diawali dengan kesimpulan tentatif 

(belum pasti) yang masih perlu disempurnakan. Setelah data 

masuk terus menerus dianalisis dan diverifikasi tentang 

kebenarannya, dan akhirnya didapat kesimpulan akhir lebih 

bermakna dan lebih jelas.  

Kesimpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang 

menggambarkan pendapat-pendapat terakhir berdasarkan pada 

uraian-uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh 

berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif.64 Pada 

tahap verifikasi dalam bentuk teknik analisis data ini peneliti 

                                                             
63 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), hal. 244.   
64  Yatim Riyanto, Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif, 

(Surabaya: Unesa University Press, 2007), hal. 34. 



58 
 

 
 

berusaha menarik kesimpulan berdasarkan tema, untuk 

menemukan intisari dari data yang dikumpulkan. 

Selanjutnya ketiga komponen analisa tersebut berupa 

reduksi data, penyajian data, dan verifikasi terlibat dalam 

proses saling berkaitan, sehingga dapat menemukan hasil akhir 

dari penelitian yang disajikan secara sistematis berdasarkan 

judul skripsi yaitu “Implementasi Metode Tilawati Dalam 

Meningkatkan Kualitas Bacaan Al-Qur’an di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Madrasah Pembangunan Jakarta”. Kesimpulan 

ditarik setelah diadakan cross check terhadap sumber data 

melalui wawancara, pengamatan, dan observasi, sehingga 

dengan adanya proses analisis tersebut maka peneliti akan bisa 

menjawab fokus masalah yang membutuhkan jawaban dengan 

jalan mengadakan penelitian di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Madrasah Pembangunan Jakarta. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pembangunan 

Jakarta 

 

Gambar 4.1 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pembangunan Jakarta 

 

1. Sejarah Singkat Madrasah Pembangunan Jakarta 

Pada awal tahun 1972, Panitia Pembangunan Gedung 

Madrasah Komprehensif dibentuk oleh Rektor IAIN (sejak 

tahun 2002 berubah menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 

Prof. H. M. Toha Yahya Omar (alm). 

Pada bulan Juni tahun 1972, bertepatan dengan Lustrum 

III IAIN Syarif Hidayatullah, dimulai pembangunan gedung 

madrasah yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh 

Menteri Agama RI pada masa itu, yaitu Prof. H. A. Mukti Ali  

dan  Rektor UIN Syarif Hidayatullah. 
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Pada tanggal 17 November 1973, gedung madrasah 

diserah terima kan dari pimpinan bagian proyek pembinaan 

bantuan untuk madrasah swasta Pemda DKI Jakarta kepada 

IAIN Syarif Hidayatullah. 

Pertama kali, pada tahun 1974 Madrasah Pembangunan 

IAIN Syarif Hidayatullah (MP IAIN) Jakarta membuka tingkat 

Ibtidaiyah. Jumlah muridnya baru 58 orang, terdiri dari kelas I: 

43 orang kelas II: 8 orang dan kelas III: 7 orang. Permulaan 

kegiatan belajar mengajar dimulai tanggal  7 Januari 1974. 

Tanggal 7 Januari inilah yang kemudian ditetapkan sebagai 

“Hari Kelahiran” MP IAIN Jakarta. 

Pada awal tahun 1977, MP IAIN Jakarta membuka 

tingkat Tsanawiyah. Siswa angkatan pertama berjumlah 19 

orang. Bulan Juli 1991 dibuka kelas jauh tingkat Ibtidaiyah di 

Pamulang. 

Pada tahun pelajaran 2006/2007 MP IAIN Jakarta 

kembali membuka tingkat Aliyah. Jumlah peserta didik pada 

tahun pertama adalah 47 siswa yang dibagi dalam dua kelas. 

Sesuai dengan Keputusan Rektor IAIN Syarif 

Hidayatullah, sejak awal bulan September tahun 1974 

pembinaan MP UIN Jakarta dilaksanakan oleh tim pembinaan 

yang dipimpin oleh Dekan Fakultas Tarbiyah. Tugas tim ini di 

antaranya menyiapkan MP UIN Jakarta sebagai Madrasah 

Laboratorium FTIK IAIN Syarif Hidayatullah. 

Pada tahun 1978, sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas 

Islam Depag RI, Nomor: Kep/D/03/1978, MP IAIN Jakarta 

dinyatakan sebagai Madrasah Pilot Proyek Percontohan. 
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Berdasarkan keputusan tersebut diselenggarakan kegiatan 

penataran penulisan modul dan uji coba pembelajaran dengan 

sistem modul. 

Sampai dengan tahun 1985, empat modul bidang studi 

telah diujicobakan, yaitu Al-Qur’an Hadis, Bahasa Arab, 

Bahasa Indonesia dan Matematika. 

Pada tahun 1988, sesuai dengan Keputusan Rektor IAIN 

Syarif Hidayatullah Nomor 06 Tahun 1988, wewenang 

pembinaan dan pengelolaan MP IAIN Jakarta, dilimpahkan 

kepada Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta. Sedangkan 

pengembangan sebagai Madrasah Laboratorium dilaksanakan 

bersama-sama dengan FITK IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Seiring dengan perubahan IAIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif 

Hidayatullah Jakarta, sejak tahun 2002 Madrasah 

Pembangunan IAIN Jakarta mengikuti perubahan nama 

menjadi Madrasah Pembangunan UIN Jakarta.  

Tahun 2008 Madrasah Ibtidaiyah Pembangunan UIN 

Jakarta ditetapkan sebagai Madrasah Standar Nasional 

(MSN) di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama 

Provinsi DKI Jakarta dengan Surat Keputusan Nomor: 

Kw.09.4/4/5/HK.005/2081/2008. Pada aspek manajemen telah 

diimplementasikan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan telah 

memperoleh sertifikat ISO 9001: 2008  No. QSC: 00863 untuk 

pelayanan pendidikan pada Madrasah Pembangunan UIN 

Jakarta termasuk Madarah Ibtidaiyah. 
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Kini diusianya yang sudah  lebih dari 40 tahun. Prestasi-

prestasi yang telah diraih baik dalam bidang akademik maupun 

non-akademik serta kepercayaan masyarakat yang begitu besar 

untuk menyekolahkan putra-putrinya di MP UIN Jakarta 

membuktikan bahwa MP UIN Jakarta memiliki mutu yang 

dapat diandalkan. Hal lain yang cukup membanggakan adalah 

ditetapkannya MI dan MTs  Pembangunan UIN Jakarta sebagai 

Madrasah Standar Nasional oleh Kanwil Depag DKI Jakarta. 

 

2. Visi, Misi dan Tujuan 

 

Gambar 4.2 

Ruang Tata Usaha Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

 Pembangunan Jakarta 

 

a. Visi Madrasah Ibtidaiyah  Pembangunan UIN Jakarta 

Menjadikan Madrasah Pembangunan UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta sebagai Lembaga Pendidikan Dasar 

dan Menengah terdepan dalam pembinaan ke-Islaman, ke-

ilmuan dan ke-Indonesiaan, dengan mengapresiasikan 

potensi-potensi anak serta perkembangan era globalisasi. 

 



63 
 

 
 

b. Misi Madrasah Ibtidaiyah Pembangunan UIN Jakarta 

1) Menyelenggarakan pendidikan yang akan melahirkan 

lulusan beriman, bertakwa dengan kemampuan 

kompetitif serta memiliki keunggulan-keunggulan 

komparatif. 

2) Melakukan pembinaan kesehatan fisik sehingga terdapat 

keseimbangan antara kekuatan keilmuan dengan 

perkembangan jasmani siswa, dan dapat melahirkan 

lulusan yang cerdas, kuat serta sehat. 

3) Senantiasa melakukan inovasi kurikulum dengan 

aksentuasi pada pembinaan ke-Islaman, sains dan 

teknologi, serta apresitatif terhadap kecenderungan 

globalisasi dengan tetap berpijak pada kepribadian 

Indonesia. 

4) Senantiasa melakukan pembinaan tenaga 

kependidikan baik dalam aspek keilmuan, skill 

keguruan serta dalam komunikasi global. 

5) Melengkapi sarana sumber belajar yang dapat 

memberi kesempatan pada siswa-siswi untuk dapat 

belajar seluas-luasnya, sehingga sekolah benar-benar 

berfungsi sebagai Center for Learning. 

6) Melakukan pembinaan kemandirian dan team work 

melalui berbagai aktivitas belajar intra maupun 

ekstrakurikuler. 
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c. Tujuan Madrasah Ibtidaiyah Pembangunan UIN 

Jakarta 

1) Terciptanya pendidikan yang dapat melahirkan 

lulusan beriman dan bertakwa dengan kemampuan 

kompetitif serta memiliki keunggulan-keunggulan 

komparatif. 

2) Terwujudnya kurikulum yang memiliki kekuatan pada 

pembinaan ke-Islaman, sains dan teknologi serta 

apresiatif terhadap kecenderungan globalisasi dengan 

tetap berpijak pada kepribadian Indonesia dan 

kemampuan potensi anak. 

3) Tersedianya tenaga pendidik yang memiliki 

kualifikasi ideal baik dalam aspek keilmuan, skill 

keguruan maupun kemampuan komunikasi global. 

4) Tersedianya sarana sumber belajar yang dapat 

memberi kesempatan pada siswa-siswa untuk dapat 

belajar seluas-luasnya, sehingga sekolah benar-benar 

berfungsi sebagai Center for Learning. 

5) Terwujudnya siswa yang memiliki keseimbangan 

antara kekuatan jasmani dan rohani serta kepekaan 

sosial. 

6) Terwujudnya siswa yang mandiri dan mampu 

melakukan team work melalui berbagai aktivitas 

belajar intra maupun ekstrakurikuler. 
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3. Identitas Madrasah 

a. Nama Madrasah  : Madrasah Ibtidaiyah 

                                                   Pembangunan  UIN 

b. Nomor Statistik  : 111231740014 

c. Status Madrasah  : Swasta 

d. Status Akreditasi : Akreditasi A 

e. Alamat   : Jl. Ibnu Taimia IV Komplek  

                            UIN Jakarta 

Kelurahan  :  Pondok Pinang 

Kecamatan  : Kebayoran Lama 

Kotamadya  : Jakarta Selatan 

Provinsi   : DKI Jakarta 

Telepon   : 021-7402172, 7401143   

Fax        : 7421156 

Kode Pos  : 15419 

Tahun Didirikan  : 1974 

f. Status Tanah  : Pemerintah (9790 m²) dan  

Wakaf/Hibah (7000 m²) 

Luas Tanah  : 16.790 m² 

Luas Bangunan  : 4.484 m² 

 

4. Data Fisik (Bangunan, Sarana-Prasarana) 

Berikut ini merupakan data fisik yang meliputi bangunan, 

sarana-prasarana yang ada di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Pembangunan Jakarta. 
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Tabel 4.1 

Data Fisik Berupa Bangunan  

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pembangunan Jakarta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO JENIS FASILITAS JUMLAH LUAS (M²) 

1 Ruang Kelas 50 3450 

2 Ruang Kepala Madrasah 1 30 

3 Ruang Guru 4 435 

4 Ruang Tata Usaha 2 150 

5 Laboratorium 3 225 

 A. Komputer 3 225 

 B. Matematika 1 75 

  C.  I P A (Sains) 1 75 

 D.  Bahasa 1 75 

6 Perpustakaan 1 225 

7 Ruang Keterampilan 1 50 

8 Ruang Kesenian 1 71 

9 Ruang BP/BK 1 75 

10 Ruang UKS 1 75 

11 Ruang Serbaguna 1 375 
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Tabel 4.2 

Data Fisik Berupa Sarana-Prasarana  

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pembangunan Jakarta 

 

NO JENIS FASILITAS JUMLAH 

1 Mesin Tik 1 

2 Komputer Kantor 27 

3 Komputer Siswa 60 

4 Printer 13 

5 Scan Nilai 2 

6 Audio Visual 4 

7 Foto Copy/ Resograf 2 

8 Mesin Fax 1 

9 Meja Guru 128 

10 Meja TU 23 

12 Musholla/Masjid 1 432 

13 Rumah Dinas 2 70 

14 Kantin 5 138 

15 WC Guru 7 151 

16 WC Murid 30 383 
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11 Kursi Integral Siswa 1440 

12 Filling Kabinet 9 

13 LCD/OHP 30 

14 Kendaraan Operasional 5 

15 AC 131 

16 Lainnya (Laptop) 8 

17 Scanner 4 

 

5. Data Guru 

Adapun jumlah guru  yang terdapat di Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Pembangunan Jakarta ini yaitu berjumlah 87 orang. Akan 

tetapi tidak semua pengajar disini mengajarkan Al-Qur’an, 

hanya beberapa saja yang ditunjuk oleh sekolah umtuk diutus 

sebagai pengajar Al-Qur’an. Berikut adalah datanya: 

Tabel 4.3 

Data Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI)  

Pembangunan Jakarta 

 

No Nama L/P Pendidikan Terakhir 

1 Hj. Siti Muttaqina P S-1 UIN Jkt 2009 

2 Dra. H. Siti Rasyidah P S-1 IAIN Jkt. 1992 

3 H. TB. Ade Jamhari, BA. L SM. IAIN Jkt. 1986 
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4 Riyanto L SGO 1986 

5 E. Nurhayati, S.Ag. P S-1 2004 

6 Husni Fikri L PGA1987 

7 Drs. Tamani L S-1 IAIN Jkt. 1989 

8 Drs. M. Nasruddin L S-1 IAIN Jkt. 1990 

9 Drs. Cecep Khaeruddin L S-1 IAIN Jkt 1991 

10 Drs. Matsani L S-1 IAIN Jkt. 1990 

11 Dra. Nunik Dwi Kurnia P S-1 IAIN Jkt. 1990 

12 Dra. Hj. Rita Brisma P S-1 IKIP 1989 

13 Maemunah, S.Pd.I P S-1 UIN Jkt 2008 

14 Dra. Siti Mahsusiatin P S-1 IAIN Jkt 1991 

15 Drs. Maryadi L S-1 IKIP Mln 1990 

16 Dra. Umu Sa'diyah P S-1 IAIN Jkt. 1991 

17 Drs. A. Gani L S-1 IAIN Jkt 1991 

18 Dra. Asikah P S-1 IAIN Jkt 1991 

19 Drs. Ibrahim L S-1 IAIN Jkt 1990 

20 Dra. Iis Maisyatul M. P S-1 IAIN Jkt 1992 

21 Drs. Muttaqillah L S-1 IAIN Jkt 1990 
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22 Dra. Nining Sumarni P S-1 IAIN Jkt 1993 

23 Dra. Ria Aryasatyani P S-1 IKIP Jkt 1993 

24 Enung Mulyani P D-2 IAIN Jkt 1992 

25 Gusniati, S.Ag. P S-1 UMJ 1996 

26 Drs. Dani Wahyudi L S-1 IAIN Jkt 1996 

27 Drs. Haeruddin L S-1 IAIN Jkt 1989 

28 Drs. Mulyadi L S-1 IAIN Jkt 1993 

29 Drs. H. Sugiono L S-1 IAIN Jkt 1992 

30 Drs. Imam Santoso L S-1 IAIN Jkt 1992 

31 Drs. Suhaili L S-1 IAIN Jkt 1992 

32 Drs. Endang Rahayu L S-1 IAIN Jkt 1991 

33 Drs. Isman Hakim L S-1 IAIN Jkt 1993 

34 Drs. Suhapid L S-1 IAIN Jkt 1991 

35 Ali Ridho, S.Ag. L S-1. IAIN Jkt 1996 

36 Ridwan, S.Ag. L S-1. IAIN Jkt 1995 

37 Firman Hamdani, S.Ag L S-1 IAIN Jkt 1995 

38 Afifah Hidayati, S.Ag. P S-1 IAIN Jkt 1993 

39 Ermawati, S.Ag. P S-1 IAIN Jkt 1992 
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40 Wahyudi, S.Pd. L S-1 IKIP MJ 1997 

41 Muhammad Dahlan, 

S.Pd. 

L S-1 IKIP N Yogya 1997 

42 Suharno, S.Pd. L S-1 2004 

43 H. Abdul Halim, S.Ag. L S-1 IAIN Jkt 1994 

44 Hasanuddin, S.Ag. L S-1 IAIN Jkt 1994 

45 Sri Hartati, S.Pd. P S-1 IKIP 1998 

46 Dra. Khusnul Khotimah P S-1 IAIN Jkt 1989 

47 Drs. H. Muh. Rusdi L S-1 IAIN Jkt 1991 

48 Lulu Rosmilia, S.Pd. P S-1 IAIN Jkt 1991 

49 Afif Abdul Latif, S. Ag L S-1 IAID Ciamis 1997 

50 Drs. Abdul Madjid M L S-1 IAIN Jkt 1991 

51 Drs. Ahmad Santoso L S-1 IAIN 1993 

52 Nia Marlina, S.Ag. P S-1 IAIN Jkt 2000 

53 Ema Nursyamsiah, S.Pd.I P S-1 IAIN Jkt 2002 

54 M. Faiz, MA. L S-2 UIN Jkt 1998 

55 Sri Nurhayati, S.Pd.I P S-1 UIN Jkt 2002 

56 Ai Yuliawati, S.Pd. P S-1 UIN Jkt 2005 
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57 Evi Kusumah, S.Pd. P S-1 UPI Bdg 2000 

58 Linda Nurlinda, S.Pd. P S-1 UPI Bdg 2005 

59 Mumu Munawi, S.Pd.I L S-1 UIN Jkt 2005 

60 Putri Aula Pertiwi, 

S.KM. 

P S-1 UHAMKA Jkt 

2004 

61 Sri Nuryati, S.Pd. P S-1 UIN Jkt 2005 

62 Yenny Handayani, S.IP. P S-1 UNPAJ 2003 

63 Lena Marliana, S.Pd. P S-1 UNJ 2004 

64 Upit Sarimanah, S.Pd. P S-1 UIN Jkt 2005 

65 Endah Rahmah Hidayati, 

S.Si. 

P S-1 UNSOED 2005 

66 Muhaemin, S.Ag. L S-1 IAIT 2000 

67 Desi Rahmawati, S.Pd. P S-1 UIN 2004 

68 Himmatun, St. P S-1 STTT 2005 

69 Nurrahmy, S.Pd. P S-1 UIN 2005 

70 Indri Pramasti 

Fillyandini, S.Pd. 

P S-1 UNJ 2006 

71 Puji Nur Hikmah, S.Pd. P S-1 UIN Jkt 2006 

72 Ronny Asfar, S.Pd. L S-1 STKIP 2004 
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73 Syukri Rifa'i, S.Pd.I. L S-1 UIN Jakarta 2006 

74 Nurohman, S.Pd.I L S-1 UIN Jakarta 2005 

75 Endang Purwanto, S.Pd.I L S-1 UIN Jakarta 2009 

76 Rita Hayati, S.Pd P STISIP 2009 

77 Agus Muhammad, S.IP L S-1 STISIP 2006 

78 Syukrini Irfiyanda, S.Pd. P S-1 UIN 2009 

79 Yeti Nurhayati, S.Pd. P S-1 UIN 2010 

80 Dhini Kusumawati, S.Pd. P S-1 UIN 2010 

81 Alipiah, S. PsI P S-1 UIN 2011 

82 Sarmadan Noor Daulay L S-1 UIN 2010 

83 Sriyono, ST L S-1 STT Telematika 

2010 

84 Wahyu Nurhidayanti P S-1 Univ Ahmad 

Dahlan Yogya 2009 

85 Hafizatul Mukminah, 

S.Kom 

P S-1 Universitas 

Gunadarma 2005 

86 Nurmalasari, S. Pd. P S-1 UIN 2013 

87 Putri Hidayati, S. Pd. P S-1 UIN 2013 
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Tabel 4.4 

Data Grafik Pendidik Madrasah Ibtidaiyah (MI)  

Pembangunan Jakarta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

        

        

Jika dilihat dari data grafik diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa  grafik pendidik berdasarkan pendidikan hampir semua 

guru di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pembangunan Jakarta ini 
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merupakan lulusan S-1, sedangkan lulusan S-2, dan D-3 hanya 

beberapa persen (%) saja.  

Kemudian kesimpulan dari data grafik pendidik yang sudah 

tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi adalah lebih banyak 

guru yang sudah tersertifikasi daripada guru yang belum 

tersertifikasi, dengan perbandingan antara 60 : 40%. Hal ini 

menunjukkan bahwa guru yang berada di madrasah ini 

merupakan guru yang profesional dalam mengajar. 

6. Data siswa 

Jika dilihat secara keseluruhan, total siswa di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Pembangunan Jakarta ini berjumlah 1.378 anak 

yang diantaranya meliputi siswa kelas 1 (satu) sampai dengan 

kelas 6 (enam), dengan tiap tingkatan kelasnya dibagi menjadi 8 

kelas. Adapun rincian jumlah siswa nya dapat dilihat pada tabel 

halaman selanjutnya. 
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Tabel 4.5 

Data Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah (MI)  

Pembangunan Jakarta 

 

No Kelas L P Jumlah 

1 1 127  113 240 

2 II 125  102  227 

3 III 118  104  222 

4 IV 102  119  221 

5 V 127 111  238  

6 VI 114 116 230 

Total Siswa  713 665 1378 
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B.  Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Kegiatan Pembelajaran Metode Tilawati 

Madrasah Ibtidaiyah Pembangunan Jakarta adalah salah satu MI 

(Madrasah Ibtidaiyah) yang menggunakan metode Tilawati dalam 

pembelajaran Al-Qur’an. Pembelajaran Al-Qur’an ini rutin dilakukan 

setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum’at, yang 

dimulai dari pukul 07.00-08.00 WIB. Adapun setiap kelasnya dibagi 

menjadi 2 kelompok belajar, yaitu kelompok belajar Tilawati yang 

berada di dalam kelas dan ada juga yang di luar kelas.  

Dari setiap masing-masing kelompok terdiri dari 14-16 siswa, 

tergantung dari jumlah keseluruhan siswa dalam kelas tersebut. Materi 

Tilawati ini terdapat 6 jilid, diantaranya jilid 1 sampai dengan jilid 6 

dan tingkat Al-Qur’an, ditargetkan materi jilid 1-6 diselesaikan dalam 

kurun waktu 3 tahun atau dari kelas 1 sampai dengan kelas 3, sehingga 

di kelas 4 sampai kelas 6 semuanya sudah dipastikan mampu membaca 

Al-Qur’an dengan baik. Hal ini disampaikan oleh ibu Wahyu 

Nurhidayanti, selaku guru pengajar Tilawati: 

   “Pembelajaran inti dari metode Tilawati di madrasah ini 

sebenarnya ada di kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 3 (tiga). Mulai 

dari uraian metodenya, step-step pengajarannya, teori-teori 

penyampaiannya, itu semua tuntasnya di kelas 3 (tiga). Karena 

buku Tilawati ini ada 6 jilid,  jadi tiap masing-masing semesternya 

selesai satu jilid. Jadi kelas 1 (satu) semester 1-2 itu belajar di jilid 

1 dan 2, kelas 2 (dua) semester 1-2 itu belajar di jilid 3 dan 4, dan 

kelas 3 (tiga) semester 1 belajar jilid 5, dan semester 2 nya belajar 

di jilid 6+Al-Qur’an. Sehingga menjadi tepat untuk menjadi 
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pembelajaran Al-Qur’an dari kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 6 

(enam)”.65 

     Pada awalnya madrasah ini menerapkan metode Qiro’ati dalam 

pembelajaran Al-Qur’an, namun karena metode Qiro’ati ini dinilai 

kurang efektif, maka diterapkannya metode Tilawati. Akan tetapi tidak 

semua guru bisa mengajar Tilawati, hanya wali kelas yang sudah 

mengikuti pelatihan dan mendapatkan syahadah dari lembaga Tilawati 

saja yang bisa mengajar Tilawati. Namun untuk mencukupi 

kekurangan guru tersebut, maka banyak guru lain yang diikut sertakan 

dalam pelatihan tersebut. Hal ini disampaikan pula oleh ibu Gusniati, 

selaku guru pengajar Tilawati bahwa: 

    “Awalnya sekolah ini menggunakan berbagai macam metode, 

seperti metode Iqro’, metode Qiro’ati, dan matode Kibar juga 

pernah. Tetapi metode Iqro’ dianggap sebagai metode yang biasa-

biasa saja dan kurang diminati siswa, namun dari masing-masing 

metode pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Kemudian 

sekolah ini menggunakan menggunakan metode Qiro’ati, tetapi 

jika menggunakan metode ini jumlah siswanya harus sedikit, tidak 

boleh banyak, karena kalau menggunakan metode ini harus benar-

benar intensif belajarnya, dan kondisi kelasnnya juga harus 

kondusif, jadi yang bisa mengikuti hanya 8 sampai 10 anak saja. 

Sedangkan di sekolah ini jumlah siswanya banyak dan kelasnya 

juga banyak, selain itu juga jumlah gurunya yang kurang memadai 

kalau untuk mangajar metode Qiro’ati. Karena metode Qiro’ati 

harus punya ijazah tersendiri. Selanjutnya untuk metode Tilawati, 

                                                             
65 Wawancara dengan Guru Pengajar Tilawati, Wahyu Nurhidayanti, Jakarta, 3 

Maret 2020. 
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sekolah ini selalu ada pengayaan ditiap tahunnya, dan ada evaluasi 

terhadap gurunya juga, apakah guru ini layak mengajar di jilid 1 

atau 2, jilid 3 atau 4, jilid 5 atau 6. Jadi sekolah juga harus 

menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi sekolah, dan memang 

metode Tilawati ini merupakan metode yang paling baik untuk 

mengajarkan Al-Qur’an di sekolah ini, karena pembelajarannya 

diulang-ulang, jadi siswa diajarkan sampai betul-betul paham, baik 

itu dari pengucapan huruf atau makharijul hurufnya, maupun dari 

tajwidnya, baru nanti ketika tes kenaikan jilid siswa akan diuji oleh 

tim penguji Tilawati yang memang sudah layak menjadi penguji 

Tilawati”.66 

Dalam setiap pembelajaran tentu memiliki tahapan-tahapan  

pembelajaran, seperti kegiatan pembuka, kegiatan inti pembelajaran, 

dan terakhir ditutup dengan kegiatan penutup pembelajaran, bagitu 

pun halnya dengan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pembangunan Jakarta 

ini juga sama, yaitu memiliki tahapan-tahapan tersebut, maka dengan 

ini penulis akan membahas tentang proses pembelajaran tersebut 

sebagai berikut:  

a. Kegiatan Pembuka dalam Pembelajaran Al-Qur’an 

Menggunakan Metode Tilawati 

Pada kegiatan pembuka dalam pembelajaran Al-Qur’an 

menggunakan metode Tilawati di Madrasah Ibtidiyah (MI) 

Pembangunan Jakarta, yang pertama kali dilakukan guru ialah 

mengatur tempat duduk siswa senyaman mungkin, agar posisi 

duduk tidak mengganggu pada saat proses pembelajaran Al-

Qur’an berlangsung, biasanya posisi duduk siswa dilakukan 

                                                             
66 Wawancara dengan Guru Pengajar Tilawati, Gusniati, Ciputat, 15 Juni 2020. 
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dengan cara  lesehan di bawah dan melingkar atau membentuk 

letter “U” dan siswa pun menyiapkan buku Tilawati masing-

masing. Setelah itu berdo’a bersama-sama dilanjutkan dengan 

membaca surat-surat pendek yang telah dihafal. Hal tersebut 

disampaikan oleh ibu Gusniati, selaku guru pengajar Tilawati 

bahwa: 

    “Selain materi Tilawati ada pembelajaran tahfizh surat-

surat pendek, karena tahfizh ini juga termasuk pembelajaran 

Al-Qur’an, dan ada targetnya juga. Biasanya ada 5-10 surat 

pendek yang harus dihafal tiap semesternya, begitu 

seterusnya sampai kelas enam (6), jadi kelas enak (6) itu anak 

sudah hafal juz 30”.67 

 

 

Gambar 4.3 

Pelaksanaan Kegiatan Pembuka 

 

                                                             
67 Wawancara dengan Guru Pengajar Tilawati, Gusniati, Ciputat, 15 Juni 2020. 
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b. Kegiatan Inti dalam Pembelajaran Al-Qur’an Menggunakan 

Metode Tilawati 

Setelah kegiatan pembuka selesai, maka dilanjutkan dengan 

kegiatan inti yang dimulai dengan membaca klasikal bersama-

sama menggunakan alat peraga. Jadi dalam kegiatan inti ini guru 

mencontohkan bacaan materi Tilawati dihadapan para siswa 

dengan menggunakan alat peraga, dengan menggunakan 2 teknik 

seperti: 

1) Guru membaca, lalu siswa mendengarkan 

2) Guru membaca, siswa menirukan. 

Untuk teknik 1 dan teknik 2, diterapkan pada pertemuan 1-15. 

Sedangkan untuk teknik 3, yaitu guru dan siswa membaca 

bersama-sama membaca materi Tilawati sebanyak 10 halaman 

tiap pertemuannya ini diperuntukkan untuk pertemuan ke-16 

sampai dengan pertemuan akhir. 

Setelah guru selesai membaca klasikal dengan menggunakan 

alat peraga, maka tahap selanjutnya ialah membaca individual 

dengan teknik baca simak. Jadi guru menunjuk satu persatu siswa 

untuk membaca secara bergiliran sebanyak satu baris, sedangkan 

siswa yang lain menyimak bacaan temannya yang sedang 

membaca, begitu seterusnya sampai baris terakhir satu halaman 

penuh. 

Setelah para siswa selesai membaca individual dengan teknik 

baca simak, kemudian guru mengevaluasi kemampuan membaca 

siswa, yaitu dengan cara menilai kemampuan membaca siswa 

setiap baris yang telah siswa baca. Apabila siswa lancar dalam 
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membaca minimal 70% (persen), maka akan dinaikkan 

halamannya, akan tetapi jika siswa kurang lancar dalam membaca 

minimal 70% (persen), maka siswa belum bisa untuk naik ke 

halaman berikutnya. Sistem penilaian juga menggunakan ceklis 

() dan bintang, gunanya untuk menjadi penyemangat siswa, dan 

apabila siswa lancar dalam membaca, maka siswa akan mendapat 

bintang dari guru tersebut, kemudian apabila siswa kurang lancar 

dalam membaca maka akan mendapat ceklis saja, dan belum bisa 

naik ke halaman selanjutnya.  

Pada kegiatan ini pembelajaran sudah berjalan dengan baik, 

dimana siswa tertib dalam mengikuti pembelajaran, dan juga 

suasana pembelajaran yang kondusif. 

Gambar 4.4 

Pelaksanaan Kegiatan Inti Membaca Klasikal 

 Menggunakan Peraga 
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Gambar 4.5 

Pelaksanaan Kegiatan Inti Membaca Individual 

Teknik Baca Simak 

 

c. Kegiatan Penutup dalam Pembelajaran Al-Qur’an 

Menggunakan Metode Tilawati 

       Setelah guru mengevaluasi bacaan siswa kemudian 

pembelajaran ditutup dengan sama-sama membaca do’a setelah 

belajar, dan setelah itu siswa kembali ke kelas untuk mengikuti 

kegiatan belajar mengajar seperti biasa.  

 

 

Gambar 4.6 

Pelaksanaan Kegiatan Penutup 
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Jadi setelah peneliti melakukan observasi secara langsung dari 

ketiga tahapan kegiatan tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran Al-Qur’an dengan menggunakan metode 

Tilawati di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pembangunan Jakarta ini 

dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur, serta teknik 

pembelajarannya. Adapun waktu yang diberikan dalam pembelajaran 

Tilawati ini yaitu selama 1 jam, dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Waktu Pembelajaran Al-Qur’an Metode Tilawati 

 

No Kegiatan Waktu Materi 

1 Kegiatan 

Pembuka 

10 menit Guru mengawali  

pembelajaran metode 

Tilawati dengan sama-sama 

membaca do’a sebelum 

belajar, dan membaca surat-

surat pendek yang telah di 

hafal oleh siswa 

2 Kegiatan Inti 15 menit Guru mencontohkan bacaan 

materi Tilawati dihadapan 

para siswa dengan 

menggunakan alat peraga 

kemudian siswa mengikuti 

 Kegiatan Inti 30 menit Guru menunjuk satu persatu 

siswa untuk membaca secara 

bergiliran sebanyak satu 

baris, sedangkan teman yang 
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lainnya menyimak. 

Kemudian guru 

mengevaluasi bacaan siswa 

3 Kegiatan 

Penutup 

5 menit Pembelajaran ditutup dengan 

sama-sama membaca do’a 

setelah belajar, dan setelah 

itu siswa kembali ke kelas 

untuk mengikuti kegiatan 

belajar mengajar seperti 

biasa. 

 

B. Kelas Al-Qur’an 

Kelas Al-Qur’an merupakan lanjutan dari metode Tilawati yang 

telah menyelesaikan tergetnya sampai jilid 6 atau dari kelas 1 sampai 

dengan kelas 3 semester pertama. Kelas Al-Qur’an ini dilakukan oleh 

sebagian siswa kelas 3 semester 2 yang telah menyelesaikan metode 

Tilawati sampai dengan jilid 6. 

Teknik pembelajarannya dengan cara guru mencontohkan ayat 

Al-Qur’an yang dibaca kemudian para siswa mengikuti, selanjutnya 

guru menunjuk beberapa siswa untuk maju ke-depan membaca Al-

Qur’an. Tujuannya agar melatih keberanian siswa untuk membaca Al-

Qur’an di depan teman-temannya agar menjadi terbiasa, dan juga 

untuk mengevaluasi bacaan siswa apabila bacaan Al-Qur’an siswa 

tersebut ada yang kurang tepat. Hal ini juga disampaikan oleh ibu 

Wahyu Nurhidayanti, selaku guru pengajar Tilawati: 
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“Setelah semuanya selesai para siswa lanjut ke tingkat Al-Qur’an, 

untuk mengkhatamkan Al-Qur’an 30 juz. Jadi kelas 3 semester 

2 itu kita bagi 2, ada yang sudah menyelesaikan sampai 6 jilid, 

ada juga yang belum. Nah yang sudah menyelesaikan sampai 6 

jilid itu kita bawa ke aula masjid, karena setiap pagi mereka 

membaca Al-Qur’an bersama, dan mengkhatamkan Al-Qur’an 

dari juz 1 sampai juz 30”.68 

 

 

Gambar 4.7 

Pelaksanaan Kegiatan Kelas Al-Qur’an 

Guru mencontohkan bacaan Al-Qur’an 

 

 

 

 

                                                             
68 Wawancara dengan Guru Pengajar Tilawati, Wahyu Nurhidayanti, Jakarta, 3 

Maret 2020. 
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Gambar 4.8 

Pelaksanaan Kegiatan Kelas Al-Qur’an 

Guru Menunjuk Beberapa Siswa untuk Mencontohkan  

Bacaan Al-Qur’an 

 

 

C. Kelas Bengkel  

Kelas bengkel merupakan kelas khusus yang diperuntukkan siswa 

karena tidak dapat menyelesaikan jilidnya pada masing-masing 

semesternya. Hal ini bertujuan agar setiap masing-masing siswa 

mampu menyelesaikan targetnya dalam setiap semester, selain itu 

dengan adanya kelas bengkel juga bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman terhadap bacaan Al-Qur’an siswa, supaya bacaan Al-

Qur’annya semakin baik. 

Teknik pembelajarannya sama seperti pembelajaran biasanya, 

hanya saja kelas bengkel ini lebih sedikit siswanya, karena dari setiap 

kelas hanya 1 atau beberapa siswa saja yang tidak lulus pada ujian 

kenaikkan jilidnya. Hal ini disampaikan oleh ibu Wahyu Nurhidayanti, 

selaku guru pengajar Tilawati: 

     “Di MP ini ada yang namanya kelas bengkel. Jadi kelas 

bengkel itu untuk kelompok yang sekiranya anak-anak itu belum 

bisa memenuhi target. Jadi misalnya di kelas 1 (satu) semester 2 

itu harusnya sudah jilid ke-2, ternyata anaknya belum mampu 
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menguasai jilid pertama, maka anak tersebut akhirnya kita 

kumpulkan, lalu kita kelompokkan dengan anak yang seperti itu. 

Begitu juga di kelas 2 (dua), harusnya di kelas 2 (dua) semester 2 

itu harusnya sudah jilid ke-4, tapi ternyata ada anak yang jilid ke-

3 nya belum lulus, nah itu juga kita kelompokkan lagi, jadi 

pembelajarannya betul-betul intensif. Mereka juga sudah mulai 

mobile belajarnya, jadi bukan di kelas mereka sendiri, ada yang 

pindah ke kelas lain, ada juga yang di masjid. Karena metode ini 

sudah berjalan beberapa tahun jadi kita sudah mulai kita atur 

penempatannya. Harapannya dari kami juga agar mereka bisa 

mengejar ketertinggalannya, dan bisa menyusul dengan teman-

teman lainnya.69 

 

D. Pendekatan Pembelajaran Al-Qur’an Metode Tilawati 

Dalam pembelajaran Al-Qur’an menggunakan metode Tilawati, 

di madrasah ini juga sama seperti sekolah lainnya yang  menggunakan 

2 pendekatan dalam metode pembelajarannya. Pendekatan yang 

pertama ialah menggunakan pendekatan klasikal, yaitu proses belajar 

mengajar dengan cara bersama-sama dengan menggunakan alat 

peraga, lalu kemudian dilanjutkan dengan pendekatan yang kedua 

yaitu pendekatan individual, dengan teknik baca simak. Jadi 

pendekatan ini merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan 

dengan cara membaca bergiliran sedangkan siswa yang lainnya 

menyimak. Namun di dalam pendekatan klasikal ada 2 teknik, seperti 

                                                             
69  Wawancara dengan Guru Pengajar Tilawati, Wahyu Nurhidayanti, Jakarta, 3 

Maret 2020. 
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yang disampaikan oleh ibu Gusniati, selaku guru pengajar Tilawati 

bahwa: 

   “Pembelajaran Tilawati ini pertamanya adalah membaca klasikal 

menggunakan dua teknik, yaitu menggunakan teknik pertama dan 

teknik ke-dua. Nah pada teknik pertama ini guru memberi contoh 

bacaan Tilawati dengan menggunakan alat peraga, setelah itu siswa 

mendengarkan, lalu teknik yang ke-dua guru memberi contoh 

kemudian siswa menirukan, itu untuk pertemuan 1-15. Sedangkan 

dari pertemuan ke-16 sampai pertemuan akhir  memakai teknik 3, 

yaitu guru dan siswa membaca materi Tilawati bersama-sama 

sebanyak 10 halaman setiap pertemuannya yang dilanjutkan dengan 

teknik baca simak. Setelah membaca klasikal bersama-sama 

kemudian dilakukan baca simak, jadi siswa membaca sendiri-

sendiri secara bergiliran, dan teman yang lainnya menyimak sampai 

semua siswa kabagian giliran baca, dan biasanya satu hari satu 

halaman.70 

 

E. Media dan Sarana yang digunakan dalam Pembelajaran Al-

Qur’an Menggunakan Metode Tilawati 

Dalam pembelajaran Al-Qur’an dengan menggunakan metode 

Tilawati, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pembangunan Jakarta 

menggunakan media dan sarana yang telah dipersiapkan, gunanya 

sebagai penunjang untuk mempermudah proses pembelajaran Al-

Qur’an tersebut. Adapun media pembelajarannya sebagai berikut: 

 

 

                                                             
70 Wawancara dengan Guru Pengajar Tilawati, Gusniati, Ciputat, 15 Juni 2020.  
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a. Alat peraga  dan petunjuk untuk membaca klasikal 

b. Buku Tilawati untuk setiap guru dan setiap siswa 

c. Daftar hadir siswa.  

Sedangkan sarana yang disediakan di madrasah ini yaitu seperti 

karpet yang telah disediakan untuk duduk di bawah, dan meja kecil 

yang disusun untuk membentuk letter “U” disetiap depan kelas 

masing-masing. Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Gusniati, 

selaku guru pengajar Tilawati bahwa: 

     “Medianya itu ada alat peraga  dan petunjuk, buku tilawati, 

daftar hadir siswa, ada juga yang menggunakan proyektor, 

sedangkan untuk sarananya itu ada karpet, dan juga meja kecil”.71 

 

F. Teknik Evaluasi Metode Tilawati 

Dalam pembelajaran Al-Qur’an dengan menggunakan metode 

Tilawati, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pembangunan Jakarta 

menggunakan teknik evaluasi harian, dan tes kenaikan jilid. Jadi ketika 

proses kegiatan inti pada saat membaca individual dengan teknik baca 

simak, guru tersebut telah menilai dari masing-masing kemampuan 

siswa caranya ialah dengan menilai bacaan siswa setiap barisnya, 

apabila siswa tersebut lancar minimal 70% maka halaman dinaikkan, 

begitupun sebaliknya, apabila siswa tersebut belum lancar minimal 

70%, maka belum bisa lanjut ke halaman berikutnya.  

Sedangkan untuk tes kenaikan jilidnya dilaksanakan secara 

bersamaan, dan akan ada tim Tilawati khusus yang akan menilai 

kemampuan siswa tersebut. Apakah siswa tersebut bisa lanjut ke jilid 

                                                             
71 Wawancara dengan Guru Pengajar Tilawati, Gusniati, Ciputat, 15 Juni 2020.  
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berikutnya atau tidak. Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Gusniati, 

selaku guru pengajar Tilawati bahwa: 

     “Jadi tesnya menggunakan bacaan Tilawati yang telah diacak, 

lalu kita mendengarkan bacaan dari masing-masing siswa, dan 

kalau memang siswa itu sudah layak untuk dinaikkan ke jilid 

berikutnya maka dinaikkan, tapi kalau belum memenuhi standar 

ya belum bisa lulus dan belum bisa dinaikkan ke jilid 

selanjutnya”.72 

 

C.  Kualitas Siswa Dalam Pembelajaran Al-Qur’an 

1. Kualitas Membaca Al-Qur’an Siswa dalam Hal Kelancaran 

Siswa 

Kualitas membaca Al-Qur’an siswa di Madrasah Ibtidaiyah  

(MI) Pembangunan memanglah berbeda-beda, namun jika 

dilihat dari segi kelancaran siswa rata-rata hampir semua 

siswanya lancar dalam membaca Al-Qur’an. Berikut ini adalah 

data dari hasil penilaian langsung terhadap kualitas membaca Al-

Qur’an siswa membaca Al-Qur’an dalam hal kelancaran 

membaca. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
72 Wawancara dengan Guru Pengajar Tilawati, Gusniati, Ciputat, 15 Juni 2020.  
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Tabel 4.6 

Persentase Kualitas Membaca Al-Qur’an Siswa 

 

Aspek yang dinilai Jumlah Persentase (%) Kualitas 

membaca Al-Qur’an Siswa 

Kelancaran 85 % 

Makharijul Huruf 80 % 

Tajwid 80 % 

 

Jika dilihat dari tabel persentase di atas dapat dilihat bahwa 

kualitas siswa dalam membaca Al-Qur’an jika dilihat dari segi   

kelancaran rata-rata semua siswa sudah banyak lancar, hal ini 

menunjukkan bahwa kualitas membaca Al-Qur’an dalam hal 

kelancaran siswa sudah terlihat sangat baik. Data tersebut 

diperoleh dari hasil wawancara dengan ibu Gusniati yang 

mengatakan bahwa: 

“ada 80-85% persentase siswa yang sudah bagus dalam 

membaca Al-Qur’annya dari segi kelancaran, tajwidnya, 

dan pengucapan makhrajnya, yaitu 85% siswa yang sudah 

bagus membaca Al-Qur’an dari segi kelancaran, 80% siswa 

yang sudah bagus membaca Al-Qur’an dari segi makharijul 

huruf, dan 80% siswa yang sudah bagus membaca Al-

Qur’an dari segi tajwid”.73 

                                                             
73 Wawancara dengan Guru Pengajar Tilawati, Gusniati, Ciputat, 15 Juni 2020.  
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2. Kualitas Membaca Al-Qur’an Siswa dalam Hal Tajwid 

Dalam pembelajaran Al-Qur’an metode Tilawati di 

Madrasah Ibtidaiyah  (MI) Pembangunan juga difokuskan untuk 

membaca Al-Qur’an dengan menggunakan kaidah hukum 

tajiwid yang baik dan benar, dengan cara membimbing dan 

mengarahkan siswa dalam membaca Al-Qur’an agar bacaan mad 

nya tidak terlalu panjang atau terlalu pendek, dan  hukum-hukum 

bacaan tajwid di dalam Al-Qur’an tetap terjaga. Berikut ini 

adalah data hasil observasi langsung terhadap kualitas membaca 

Al-Qur’an siswa membaca Al-Qur’an dalam hal tajwid. 

 

Tabel 4.7 

Persentase Kualitas Membaca Al-Qur’an Siswa 

 

Aspek yang dinilai Jumlah Persentase (%) Kualitas 

membaca Al-Qur’an Siswa 

Kelancaran 85 % 

Makharijul Huruf 80 % 

Tajwid 80 % 

 

Jika dilihat dari tabel persentase di atas dapat dilihat bahwa 

kualitas siswa dalam membaca Al-Qur’an jika dilihat dari segi 

tajwid sebanyak 80%, hal ini menunjukkan bahwa kualitas 

membaca Al-Qur’an siswa sudah terlihat baik. Data tersebut 
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diperoleh dari hasil wawancara dengan ibu Gusniati yang 

mengatakan bahwa: 

“ada 80-85% persentase siswa yang sudah bagus dalam 

membaca Al-Qur’annya dari segi kelancaran, tajwidnya, 

dan pengucapan makhrajnya, yaitu 85% siswa yang sudah 

bagus membaca Al-Qur’an dari segi kelancaran, 80% siswa 

yang sudah bagus membaca Al-Qur’an dari segi makharijul 

huruf, dan 80% siswa yang sudah bagus membaca Al-

Qur’an dari segi tajwid”.74 

3. Kualitas Membaca Al-Qur’an Siswa dalam Hal Makharijul 

Huruf 

Pada pembelajaran Al-Qur’an dengan metode Tilawati di 

Madrasah Ibtidaiyah  (MI) Pembangunan dalam prakteknya juga 

sudah menekankan siswa untuk membaca Al-Qur’an sesuai 

dengan makhrajnya,  walaupun tidak semua siswa bisa langsung 

membacanya dengan sempurna, tetapi guru Tilawati selalu 

berusaha mengajarkan dengan sabar, agar semua siswanya 

mampu mengucapkan huruf-huruf Al-Qur’an dengan jelas. 

Berikut ini adalah hasil observasi langsung terhadap kualitas 

membaca Al-Qur’an siswa membaca Al-Qur’an dalam hal 

makharijul huruf. 

 

 

 

                                                             
74 Wawancara dengan Guru Pengajar Tilawati, Gusniati, Ciputat, 15 Juni 2020.  
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Tabel 4.8 

Persentase Kualitas Membaca Al-Qur’an Siswa 

 

Aspek yang dinilai Jumlah Persentase (%) Kualitas 

membaca Al-Qur’an Siswa 

Kelancaran 85 % 

Makharijul Huruf 80 % 

Tajwid 80 % 

 

Jika dilihat dari tabel persentase di atas dapat dilihat bahwa 

kualitas siswa dalam membaca Al-Qur’an jika dilihat dari segi 

makharijul huruf sebanyak 80%, hal ini menunjukkan bahwa 

kualitas membaca Al-Qur’an siswa sudah terlihat baik. Data 

tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan ibu Gusniati 

yang mengatakan bahwa: 

“ada 80-85% persentase siswa yang sudah bagus dalam 

membaca Al-Qur’annya dari segi kelancaran, tajwidnya, 

dan pengucapan makhrajnya, yaitu 85% siswa yang sudah 

bagus membaca Al-Qur’an dari segi kelancaran, 80% siswa 

yang sudah bagus membaca Al-Qur’an dari segi makharijul 

huruf, dan 80% siswa yang sudah bagus membaca Al-

Qur’an dari segi tajwid”.75 

 

                                                             
75 Wawancara dengan Guru Pengajar Tilawati, Gusniati, Ciputat, 15 Juni 2020.  
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    Jika dilihat dari kualitas membaca Al-Qur’an siswa dalam ketiga 

hal tersebut, sudah 82% siswa mampu membaca Al-Qur’an dengan 

baik dan benar, baik itu dari segi kelancaran siswa, dalam hal tajwid, 

maupun makharijul huruf. Hal ini dikarenakan kegigihan dan 

kesabaran guru dalam mengajarkan Al-Qur’an menggunakan metode 

Tilawati dan juga motivasi siswa yang tinggi untuk membaca Al-

Qur’an, sehingga menjadikan keduanya sangat aktif dalam 

melaksanakan pembelajaran Al-Qur’an dengan menggunakan 

metode Tilawati. Dengan demikian metode Tilawati di nilai efektif 

untuk membantu siswa dalam hal membaca Al-Qur’an.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap judul penelitian 

penulis yaitu “Implementasi metode Tilawati dalam meningkatkat 

kualitas bacaan Al-Qur’an di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Pembangunan Jakarta, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:  

Penerapan metode Tilawati dalam pembelajaran Al-Qur’an di 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pembangunan Jakarta sesuai dengan 

aturan yang telah disepakati bersama oleh lembaga Tilawati. 

Adapun penerapan metode Tilawati  dilakukan dengan 

beberapa tahapan, seperti kegiatan pembuka, kegiatan inti dan 

kegiatan penutup. Pada kegiatan pembuka sebelum melakukan 

pembelajaran siswa berdo’a bersama-sama dilanjutkan dengan 

membaca surat-surat pendek yang telah dihafal. Selanjutnya 

kegiatan inti yang dimulai dengan membaca klasikal peraga, yaitu 

guru mencontohkan bacaan materi Tilawati dihadapan para siswa 

dengan menggunakan alat peraga kemudian siswa mengikuti.  

Setelah itu tahap selanjutnya ialah membaca individual 

dengan teknik baca simak, yaitu guru menunjuk satu persatu siswa 

untuk membaca secara bergiliran sebanyak satu baris, dan begitu 

seterusnya sampai baris terakhir satu halaman penuh, lalu 

kemudian guru mengevaluasi kemampuan masing-masing siswa 

dengan cara menilai kemampuan membaca siswa 
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setiap baris yang telah siswa  baca. Apabila siswa lancar dalam 

membaca akan dinaikkan halaman, akan tetapi jika siswa kurang 

lancar dalam membaca maka belum bisa untuk naik ke halaman 

berikutnya, dan pembelajaran ditutup dengan sama-sama 

membaca do’a setelah belajar, dan setelah itu siswa kembali ke 

kelas untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa.  

Metode Tilawati di nilai efektif untuk membantu siswa 

dalam hal membaca Al-Qur’an, karena penerapan metode 

Tilawati di madrasah ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip 

metode Tilawati yaitu: diajarkan secara praktis, menggunakan 

lagu rost, diajarkan secara klasikal menggunakan peraga, dan juga 

diajarkan individual dengan teknik baca simak menggunakan 

buku. 

 

B. Saran 

1. Bagi Madrasah 

Diharapkan dengan adanya tulisan ini mampu 

mengembangkan meningkatkan proses pembelajaran membaca 

Al-Qur’an dengan menggunakan metode Tilawati, sehingga 

mampu mencetak generasi Islam yang ahlul Qur’an. 

2. Bagi Guru 

Diharapkan para guru Tilawati senantiasa bekerja sama dan 

istiqomah dalam mendampingi para siswa dalam menuntut 

ilmu dengan kondisi kemampuan siswa yang berbeda-beda, 

sehingga para siswa mampu membaca Al-Qur’an sesuai 

dengan kaidah hukum bacaan yang ada. 
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3. Bagi Siswa 

Diharapkan sering membaca ulang Al-Qur’an yang telah 

dipelajari di sekolah, sehingga pembelajaran Al-Qur’an dapat 

benar-benar melekat pada siswa. 

4. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

referensi untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan 

pembelajaran Al-Qur’an menggunakan metode Tilawati.
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Lampiran 1 

HASIL WAWANCARA 

                                 Dengan Guru Pengajar Tilawati 

Nama  : Gusniati 

Hari, Tanggal : Senin, 15 Juni 2020  

Waktu   : 18.30-19.30 WIB. 

Daftar Pertanyaan dan Jawaban 

1. Menurut ibu metode Tilawati seperti apa? 

Menurut saya metode Tilawati itu metode membaca Al-Qur’an 

dengan menggunakan lagu rost dan punya 2 teknik dalam 

pembelajarannya. 

2. Apa kelebihan dari metode ini? 

Kelebihan dari metode ini ya karena pembelajaran Al-Qur’annya 

menggunakan nada murattal dengan lagu rost yang mudah ditiru 

oleh siapa saja, dan para siswa senang menyukai nada nya, sehingga 

siswa menjadi semakin aktif dalam belajar Al-Qur’annya, dan juga 

suasana kelas juga makin kondusif untuk belajar. 

3. Apakah ada metode lain di madrasah ini sebelum menggunakan 

metode Tilawati? 

Awalnya sekolah ini menggunakan berbagai macam metode, 

seperti metode Iqro’, metode Qiro’ati, dan matode Kibar juga 

pernah. Tetapi metode Iqro’ dianggap sebagai metode yang biasa-

biasa saja dan kurang diminati siswa, namun dari masing-masing 

metode pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Kemudian 



 

 
 

sekolah ini menggunakan menggunakan metode Qiro’ati, tetapi 

kalau menggunakan metode ini jumlah siswanya harus sedikit, 

tidak boleh banyak, karena kalau menggunakan metode ini harus 

benar-benar intensif belajarnya, dan kondisi kelasnnya juga harus 

kondusif, jadi yang bisa mengikuti hanya 8 sampai 10 anak saja. 

Sedangkan di sekolah ini jumlah siswanya banyak dan kelasnya 

juga banyak, selain itu juga jumlah gurunya yang kurang memadai 

kalau untuk mangajar metode Qiro’ati. Karena metode Qiro’ati 

harus punya ijazah tersendiri. Selanjutnya untuk metode Tilawati, 

sekolah ini selalu ada pengayaan ditiap tahunnya, dan ada evaluasi 

terhadap gurunya juga, apakah guru ini layak mengajar di jilid 1 

atau 2, jilid 3 atau 4, jilid 5 atau 6. Jadi sekolah juga harus 

menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi sekolah, dan memang 

metode Tilawati ini merupakan metode yang paling baik untuk 

mengajarkan Al-Qur’an di sekolah ini, karena pembelajarannya 

diulang-ulang, jadi siswa diajarkan sampai betul-betul paham, baik 

itu dari pengucapan huruf atau makharijul hurufnya, maupun dari 

tajwidnya, baru nanti ketika tes kenaikan jilid siswa akan diuji oleh 

tim penguji Tilawati yang memang sudah layak menjadi penguji 

Tilawati. 

4. Ada berapa jilid materi tilawati? 

Ada 6 jilid. 

5. Kapan jadwal pembelajaran metode tilawati berlangsung? 

Setiap hari Senin sampai Jum’at, dari jam 07.00-08.00 WIB. 

 

 



 

 
 

6. Biasanya dalam satu kelas dibagi berapa kelompok? dan berapa 

jumlah anak ditiap-tiap kelompok tersebut? 

Dalam satu kelas itu dibagi menjadi dua kelompok, dan setiap 

kelompok ada kurang lebih sekitar 14-16 siswa, tergantung jumlah 

siswa dalam kelas itu.  

7. Dimana tempat pembelajaran tilawati berlangsung? 

Jadi pembelajarannya ada yang di dalam kelas, dan ada yang di luar 

kelas. Tetapi ada juga guru yang meminta di luar masjid, karena di 

dalam masjid sudah digunakan utuk kelas tiga (3). Jadi itu semua 

tergantung dari guru masing-masing yang meminta, karena 

mungkin dari keadaan atau kondisi belajar yang tidak stabil.  

8. Apa saja yang diajarkan di dalam materi tersebut? 

Tergantung jilid, misalnya di jilid pertama diajarkan tentang 

pengenalan huruf hijaiyah, dan di jilid berikutnya diajarkan cara 

membaca huruf yang digabung, baru kemudian diajarkan 

tajwidnya. 

9. Selain materi tilawati apa saja yang diajarkan kepada siswa? 

Selain materi Tilawati ada pembelajaran tahfizh surat-surat pendek, 

karena tahfizh ini juga pembelajaran Al-Qur’an ada targetnya, 

biasanya ada 5-10 surat pendek yang harus dihafal tiap 

semesternya, begitu seterusnya sampai kelas enam (6), jadi kelas 

enak (6) itu sudah hafal juz 30.  

10. Seperti apa  penataan kelasnya supaya ibu dapat mengontrol setiap 

masing-masing siswa? 

Jadi penataan siswanya duduknya membentuk letter “U”, seperti 

melingkar, dan duduk lesehan di bawah pakai karpet, gunanya 

supaya siswa nyaman dalam belajar. 



 

 
 

11. Apa saja media dan sarana dalam metode Tilawati? 

Medianya itu ada alat peraga  dan petunjuk, buku tilawati, daftar 

hadir siswa, ada juga yang menggunakan proyektor, sedangkan 

untuk sarananya itu ada karpet, dan juga meja kecil. 

12. Bagaimana proses tahapan pelaksanaan pembelajaran ini? 

Pembelajaran Tilawati ini pertamanya adalah membaca klasikal 

menggunakan dua teknik, yaitu menggunakan teknik pertama dan 

teknik ke-dua. Nah pada teknik pertama ini guru memberi contoh 

bacaan Tilawati dengan menggunakan alat peraga, setelah itu siswa 

mendengarkan, lalu teknik yang ke-dua guru memberi contoh 

kemudian siswa menirukan, itu untuk pertemuan 1-15. Sedangkan 

dari pertemuan ke-16 sampai pertemuan akhir  memakai teknik 3, 

yaitu guru dan siswa membaca materi Tilawati bersama-sama 

sebanyak 10 halaman setiap pertemuannya yang dilanjutkan dengan 

teknik baca simak. Setelah membaca klasikal bersama-sama 

kemudian dilakukan baca simak, jadi siswa membaca sendiri-

sendiri secara bergiliran, dan teman yang lainnya menyimak sampai 

semua siswa kabagian giliran baca, dan biasanya satu hari satu 

halaman. 

13. Apakah ada ujian untuk kenaikan jilidnya?  

Ada, yaitu dengan menggunakan tes lisan. Jadi tesnya 

menggunakan bacaan Tilawati yang telah diacak, lalu kita 

mendengarkan bacaan dari masing-masing siswa, dan kalau 

memang siswa itu sudah layak untuk dinaikkan ke jilid berikutnya 

maka dinaikkan, tapi kalau belum memenuhi standar ya belum bisa  

lulus dan belum bisa dinaikkan ke jilid selanjutnya. 



 

 
 

14. Berapa lama waktu untuk menyelesaikan setiap jilidnya? dan 

apakah sama tiap masing-masing siswa dalam menyelesaikan 

jilidnya?  

Sebetulnya kalau dihitung setiap jilid ada 44 halaman, dan 

targetnya satu halaman satu hari, jadi ada 44 kali pertemuan. Tapi 

dilihat juga dari kemampuan anak masing-masing, misalnya mesti 

ngulang ya harus mengulang, jika anak itu lancar besoknya lanjut. 

Jadi  kira-kira sekitar 60 kali pertemuan per-semester. 

15. Apakah ada kendala pada proses pembelajaran metode tilawati ini? 

Setiap pembelajaran ya pasti ada, kadang-kadang kalau keadaan 

kelas nya kurang kondusif pada saat baca simak dan anak itu tidak 

fokus, itu yang menjadi kendala para guru. Misalnya juga kita 

temukan anak yang gaya belajarnya kinestetik, dan suka jalan-jalan 

di kelas, ya agak susah juga belajarnya. 

16. Berapa persen kah kemampuan membaca Al-Qur’an di MI 

Pembangunan jika dilihat dari segi kelancaran, makharijul huruf 

dan tajwid? 

Menurut saya siswa disini sudah bagus-bagus, dan dari 28 siswa 

ada hanya ada satu siswa saja yang tidak naik jilid, dan siswa yang 

tidak naik jilid itu diberi remedial, kemudian dikelompokkan lagi 

dengan teman-teman yang tidak lulus atau tidak naik jilid lain atau 

yang disebut dengan “kelas bengkel”,  tetapi sekarang 

Alhamdulillah siswa tersebut sudah naik jilid. Jadi jika 

dikelompokkan ada 80-85% persentase siswa yang sudah bagus 

dalam membaca Al-Qur’annya dari segi kelancaran, tajwidnya, dan 

pengucapan makhrajnya, yaitu 85% siswa yang sudah bagus 

membaca Al-Qur’an dari segi kelancaran, 80% siswa yang sudah 



 

 
 

bagus membaca Al-Qur’an dari segi makharijul huruf, dan 80% 

siswa yang sudah bagus membaca Al-Qur’an dari segi tajwid. 

17. Apakah metode ini dinilai efektif untuk pembelajaran Al-Qur’an? 

Iya, tentu saja pembelajaran Al-Qur’an dengan menggunakan 

metode Tilawati ini dinilai sangat efektif, dan metode ini juga lebih 

bagus dari metode yang sebelum-sebelumnya kita pakai. 

  



 

 
 

Lampiran 2 

HASIL WAWANCARA 

Dengan Guru Pengajar Tilawati 

Nama  : Wahyu Nurhidayanti 

Hari, Tanggal : 3 Maret 2020 

Waktu   : 12.00-13.00 WIB. 

Daftar Pertanyaan dan Jawaban 

1. Apa tujuan madrasah ini menggunakan metode Tilawati? 

Supaya siswa betul-betul bagus bacaan Al-Qur’annya, baik itu dari segi 

kelancarannya, makharijul huruf nya, dan hukum tajwid nya, selain itu 

juga agar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. 

2. Sudah berapa lama madrasah ini menggunakan metode Tilawati? 

Kurang lebih sudah berjalan 5 tahunan, dan masih bertahan sampai saat 

ini. Pada awalnya di sekolah ini menggunakan metode Qiro’ati, metode 

Kibar juga sebetulnya pernah, cuma yang paling efektif menggunakan 

metode Tilawati. 

3. Berapa jumlah guru yang mengajar Tilawati di madrasah ini? 

Dalam satu kelas itu gurunya ada 2, per-pararel ada 8. Jadi 8x2=16, dan 

16x3=48. Jadi total ada 48 guru yang mengajar Tilawati disini, tapi itu 

belum termasuk guru di kelas bengkel, dan biasanya kalau di kelas 

bengkel itu siswanya lebih sedikit, paling satu guru cuma mengajar 5 

anak. Jadi supaya anak tersebut fokus belajarnya. 

 

 



 

 
 

4. Kelas berapa saja yang diajarkan metode ini? 

Pembelajaran inti dari metode Tilawati di madrasah ini sebenarnya ada 

di kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 3 (tiga). Mulai dari uraian 

metodenya, step-step pengajarannya, teori-teori penyampaiannya, itu 

semua tuntasnya di kelas 3 (tiga). Karena buku Tilawati ini ada 6 jilid,  

jadi tiap masing-masing semesternya selesai satu jilid. Jadi kelas 1 (satu) 

semester 1-2 itu belajar di jilid 1 dan 2, kelas 2 (dua) semester 1-2 itu 

belajar di jilid 3 dan 4, dan kelas 3 (tiga) semester 1 belajar jilid 5, dan 

semester 2 nya belajar di jilid 6+Al-Qur’an.   Sehingga menjadi tepat 

untuk menjadi pembelajaran Al-Qur’an dari kelas 1 (satu) sampai 

dengan kelas 6 (enam).  

5. Bagaimana kelanjutan dari metode ini setelah siswa menyelesaikan 

sampai 6 jilid? 

Setelah semuanya selesai para siswa lanjut ke tingkat Al-Qur’an, untuk 

mengkhatamkan Al-Qur’an 30 juz. Jadi kelas 3 semester 2 itu kita bagi 

2, ada yang sudah menyelesaikan sampai 6 jilid, ada juga yang belum. 

Nah yang sudah menyelesaikan sampai 6 jilid itu kita bawa ke aula 

masjid, karena setiap pagi mereka membaca Al-Qur’an bersama, dan 

mengkhatamkan Al-Qur’an dari juz 1 sampai juz 30. 

6. Bagaimana jika  siswa belum bisa menyelesaikan target di setiap 

semesternya ? 

Di MP ini ada yang namanya kelas bengkel. Jadi kelas bengkel itu untuk 

kelompok yang sekiranya anak-anak itu belum bisa memenuhi target. 

Jadi misalnya di kelas 1 (satu) semester 2 itu harusnya sudah jilid ke-2, 

ternyata anaknya belum mampu menguasai jilid pertama, maka anak 

tersebut akhirnya kita kumpulkan, lalu kita kelompokkan dengan anak 

yang seperti itu. Begitu juga di kelas 2 (dua), harusnya di kelas 2 (dua) 



 

 
 

semester 2 itu harusnya sudah jilid ke-4, tapi ternyata ada anak yang jilid 

ke-3 nya belum lulus, nah itu juga kita kelompokkan lagi, jadi 

pembelajarannya betul-betul intensif. Mereka juga sudah mulai mobile 

belajarnya, jadi bukan di kelas mereka sendiri, ada yang pindah ke kelas 

lain, ada juga yang di masjid. Karena metode ini sudah berjalan 

beberapa tahun jadi kita sudah mulai kita atur penempatannya. 

Harapannya dari kami juga agar mereka bisa mengejar 

ketertinggalannya, dan bisa menyusul dengan teman-teman lainnya. 

7. Bagaimana respon dari orang tua mengenai metode pembelajaran 

Tilawati? 

Alhamdulillah, respon dari orang tua baik dengan adanya metode 

Tilawati ini, apalagi kalau menjelang tes kenaikkan jilid, jadi respon 

orang tua terhadap anak juga bagus, dan anak juga lebih diperhatikan 

lagi. Selain itu juga sambil kita pertahankan dan kita perbaiki kualitas 

mengajarnya, mulai dari SDM guru-guru disini, dan fasilitas lainnya. 

Karena latar belakang dari masing-masing guru itu tidak semuanya guru 

Al-Qur’an, seperti guru MIPA, guru bahasa, dan wali kelas nya juga 

tidak sama dalam kualitas membaca Al-Qur’annya. Maka dari itu tiap 

tahunnya diadakan upgrade dan akan dinilai oleh tim penguji . 

8. Bagaimana tanggapan dari kepala sekolah sendiri mengenai metode ini? 

Dukungan dari pimpinan itu justru paling utama, beliau selalu men-

support metode Tilawati ini, agar kedepannya harapan Madrasah 

Pembangunan ini bisa menjadi Tilawati Center, karena tiap tahunnya 

sekolah ini selalu mengadakan evaluasi. Sebelumnya dulu itu kalau 

untuk kelas 3 itu tidak setiap pagi jadwalnya mengajar Tilawatinya, 

kadang-kadang sore, kadang-kadang siang, jadi tidak menentu, dan juga 

satu minggu itu cuma tiga kali pertemuan saja. Tapi kalau sekarang 



 

 
 

Alhamdulillah bisa setiap hari mengajarnya, karena sudah beberapa kali 

upgrade tiap tahunnya jadi gurunya bisa diandalkan dalam mengajar.  
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