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ABSTRAK 

Nama : Nurjanah 

NIM : 20100118024 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Judul : Pengaruh Penerapan Metode Tilawati terhadap Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an Secara Tartil pada Peserta Didik 

Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Paopao 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mendeskripsikan kemampuan membaca 

al-Qur‟an peserta didik sebelum penerapan metode tilawati di Madrasah 

Tsanawiyah Madani Alauddin Paopao 2) Mendeskripsikan kemampuan membaca 

al-Qur‟an peserta didik sesudah penerapan metode tilawati di Madrasah 

Tsanawiyah Madani Alauddin Paopao 3) Menganalisis pengaruh penerapan 

membaca al-Qur‟an peserta didik sebelum dan sesudah penerapan metode tilawati 

di Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Paopao. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

teknik sampling jenuh. Responden pada penelitian ini adalah Madrasah 

Tsanawiyah Madani Alauddin Paopao khususnya peserta didik di kelas VIII D. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes, dokumentasi, observasi 

yang dianalisis menggunakan statistik deskriptif, inferensial dan pengujian 

hipotesis Uji t satu sampel. 

Hasil penelitian menunjukan yang diperoleh adalah peserta didik 

Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin khusus di kelas VIII D setelah dilakukan 

analisis statistik deskriptif didapatkan 1) Nilai rata-rata pre test adalah 64,7%. 2) 

Hasil rata-rata hitung yang didapat dalam pos test adalah 65,2%. Jadi selisih 

antara variabel X dan Y adalah 0,5%. 3) Hasil perhitungan pengujian hipotesis Uji 

t satu sampel diperoleh (       ) =1,883 sementara         ) = 0,5 untuk taraf 

signifikansi 5 %. Karena         lebih besar dari         maka dapat disimpulkan 

   ditolak dan    diterima. Artinya ada pengaruh penerapan metode tilawati 

terhadap kemampuan membaca al-Qur‟an peserta didik secara tartil pada peserta 

didik Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Paopao.  

Implikasi dalam penelitian penerapan metode tilawati dalam pembelajaran 

membaca al-Qur‟an berhubung metode tilawati dapat meningkatkan kemampuan 

membaca al-Qur‟an peserta didik, peneliti menyarankan bahwa metode tilawati 

ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi alternatif untuk meningkatan hasil 

belajar peserta didik (membaca al-Qur‟an). Kepada guru Madrasah Tsanawiyah 

Madani Alauddin Paopao, agar lebih semangat lagi mengajarnya agar prestasi 

belajar peserta didik lebih meningkat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu proses untuk mendewasakan manusia atau dengan 

kata lain pendidikan merupakan  suatu upaya untuk memanusiakan manusia. 

Proses pendewasaan dalam pembelajaran tidak hanya membutuhkan waktu yang 

singkat, tetapi melalui beberapa tahapan
1
. Proses pembelajaran tersebut dapat 

mengubah manusia dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak baik menjadi baik, 

oleh karena itu Allah swt memerintahkan kepada semua kaum muslimin untuk 

membaca, sebagaimana yang tercantum dalam QS al-Alaq/96:1-5:          

                                

                          

Terjemahnya:   

  Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah 
menciptakan  manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 
Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia 
mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

2
 

Belajar al-Qur‟an merupakan perintah agama. Akan tetapi, belajar 

(membaca) al-Qur‟an mempunyai kaidah tertentu supaya ketika membacanya 

tidak keliru secara harfiah dan makna yang berakibat dosa bagi pembacanya. Oleh 

karena itu, belajar membaca al-Qur‟an dituntut kebenaran, kefasihan sesuai kaidah 

ilmu tajwid. Menurut M Quraisy Shihab “perintah membaca al-Qur‟an dalam 

wahyu pertama (QS al-„Alaq/96:1-5) bukan sekedar menunjukkan bahwa 

kemampuan membaca tidak hanya akan diperoleh kecuali dengan mengulangi 

ulang kalimat, atau membaca hendaknya dilakukan hingga mencapai batas 

                                                           
1
Muchtar Hari Jauhari, Fikih Pendidikan (Bandung: PT Rosda Karya Press, 2005), h. 3. 

2
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Cet. X Bandung: Diponegoro 

2014), h. 132. 



2 
 

 

maksimal kemampuan, tetapi juga mengisyaratkan bahwa mengulang-ulang 

bacaan bismirabbika (Dengan nama Rabb) di dalam al-Qur‟an akan menghasilkan 

pengetahuan dan wawasan baru walaupun yang dibaca itu-itu juga.
3
 

Al-Qur‟an adalah salah satu sarana untuk mendekatkan diri, dan beribadah 

kepada Allah swt membaca dengan tartil bagi setiap muslimin dan muslimat 

hukumnya fardhu ain. Hal ini sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-

Muzzammil/73:4. 

                 

Terjemahnya: 

  Atau lebih dari (seperdua) itu, dan bacalah al-Quran itu dengan perlahan-

lahan.
4
 

Al-Qur‟an dan hadis dalam pendidikan agama Islam adalah dua sumber 

yang dijadikan sebagai landasan umat Islam, untuk lebih bisa memahami dan 

mempelajari isi kandungan al-Qur‟an maka seseorang Islam harus memiliki 

kemampuan membaca dan menulis al-Qur‟an. Al-Qur‟an merupakan sumber 

pendidikan Islam yang pertama dan utama karena ia memiliki nilai absolut yang 

diturunkan dari Allah swt menciptakan manusia dan Dia pula yang mendidik 

manusia, yang mana isi pendidikan itu telah termaktub dalam wahyu-Nya. Tidak 

satu pun persoalan, termasuk persoalan pendidikan, yang luput dari jangkauan al-

Qur‟an.
5
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional, pada bab 1 pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa; 

  Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

                                                           
3
 M. Quraisy Shihab, Wawasan al-Qur’an Tafsir Maudhu’I Oleh Berbagai Persoalan 

Ummat (Bandung: Mizan, 2007), h. 6. 

4
 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. X; Bandung: Diponegoro,  

2014), h. 574. 

5
 Bukhori Umar, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Amzah, 2017), h. 33. 
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keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
6
 

Pendidikan Islam dilihat dari perspektif kegiatan yang mengarahkan 

dengan sengaja perkembangan seseorang sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai 

Islam. Pada kerangka ini sangat jelas urgensi pendidikan Islam yang merupakan 

sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di segala aspek kehidupan. 

Dengan demikian, pendidikan merupakan sarana terbaik untuk menciptakan suatu 

generasi baru yang tetap memiliki ikatan dengan tradisi mereka sendiri. Secara 

rasional, semua ilmu pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan yang 

terpsesifikasi pada aspek belajar. Belajar  adalah istilah kunci yang paling vital 

dalam pendidikan, jadi membangun sebuah konsep pendidikan yang baik 

merupakan upaya untuk membangun peradaban yang baik. Berdasarkan definisi 

tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa pendidikan perlu diwujudkan oleh 

semua pihak agar segala potensi yang ada dapat terealisasikan berdasarkan tujuan 

pendidikan itu sendiri.
7
 

Membaca dan memahami al-Qur‟an adalah suatu keharusan bagi umat 

Islam, karena al-Qur‟an merupakan sumber utama bagi umat Islam dalam 

menjalankan kehidupannya, sedangkan ketika berbicara tentang kemampuan  

membaca dan memahami al-Qur‟an selalu bervariasi, terkadang orang mampu 

membaca al-Qur‟an dengan baik akan tetapi tidak pandai dalam memahami isi 

kandungan al-Qur‟an.
8
 

Al-Qur‟an disebut al-Qur‟an yang artinya bacaan, karena al-Qur‟an adalah 

kitab bacaan yang perlu dibaca oleh setiap kaum muslimin dan dianjurkan untuk 

                                                           
6
 Undang-undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) No. 20 Tahun 2003 (Cet. 

IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 3. 
7
 Akh. Muzzaki & Kholilah, Ilmu Pendidikan Islam ( Surabaya: Kopertais IV Press, 

2010), h. 183 
8
 M Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam 

Kehidupuan Masyarakat, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), h. 57. 
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membacanya dengan benar. Cara membacanya harus sesuai dengan apa yang 

diajarkan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw dan apa yang 

diajarkan oleh Nabi Muhammad saw kepada para sahabatnya sebagaimana firman 

Allah swt, dalam QS al-Baqarah/2:121: 

                               

               

Terjemahnya : 

  Orang-orang yang telah Kami berikan al-kitab kepadanya, mereka 
membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman 
kepadanya. Dan barangsiapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah 
orang-orang yang rugi.

9
 

Al-Qur‟an adalah bacaan indah yang indah dibaca dalam situasi apapun 

dan kondisi yang bagaimanapun. Al-Qur‟an sungguh menyejukkan dibaca dalam 

suka maupun duka, secara  sendiri-sendiri maupun bersama-sama, di rumah 

maupun di tempat-tempat ibadah, bahkan di dalam kendaraan sekalipun. Dengan 

aneka cara, banyak orang berusaha mempelajari al-Qur‟an dengan penuh kemauan 

dan ketenangan.
10

 Nabi Muhammad saw dalam hadisnya memberikan dorongan 

kepada para sahabat dan tentunya temasuk umat Islam keseluruhan agar membaca 

al-Qur‟an dengan suara yang indah, Nabi Muhammad saw, bersabda: 

ٌَ بِؤَْصوَ  (ابوداود  رواِاتُِكْى )َزيُُِّوا انقُْرآ
11

  

Artinya : 

Hiasilah bacaan al-Qur‟an dengan suara-suara kalian.(HR. Abu Dawud).  

Takjubnya semua orang yang mengakrab dengan al-Qur‟an, dari sisi 

manapun, tidak pernah ada yang merasa kesulitan apalagi frustasi untuk 

                                                           
9
 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya), h. 15. 

10
 Muhammad Amin Suma, Ulumul Quran (Jakarta: Rajawali pers, 2014), h. 29. 

11
 Muhsin Salim, Ilmu Nagham al-Qur’an Belajar Membaca al-Qur’an dengan Lagu 

(Metode SBA Teotik) (Jakarta Tadris al-Qurani Yataqi, 2008), h. 17. 
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menjadikan al-Qur‟an sebagai objek pelajaran di samping sebagai sumber 

pengajaran. Allah berjanji hendak memudahkan al-Qur‟an sebagai objek pelajaran 

dan sumber pengajaran itu kepada siapa pun yang berkemauan dan berkehendak 

untuk itu. Allah swt berfirman dalam QS al-Qamar/54:22.  

                   

  Terjemahnya                                                                                                    

Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan al-Qu‟ran untuk pelajaran, maka 

adakah orang yang mengambil pelajaran.
11 

              Pengulangan ayat ini sebanyak empat kali dengan kalimat yang persis 

sama yaitu pada surah al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40. Para ulama tafsir 

umumnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah Allah telah 

memudahkan kita untuk membaca, menghafal dan menggali ilmu al-Qur‟an 

Setiap muslim mempunyai kewajiban untuk membaca dan menghayati 

al-Qur‟an dengan baik sekaligus mengamalkannya di tengah-tengah kehidupan 

sehari-hari. Membaca al-Qur‟an dengan baik dan benar merupakan kewajiban, 

kesalahan dalam melafalkan huruf saat membaca al-Qur‟an bisa mengubah makna 

ayat, karena itu belajar membaca dan melafalkan huruf al-Qur‟an dengan benar 

merupakan kewajiban yang mengikat bagi setiap orang Islam. Membaca al-

Qur‟an merupakan perbuatan ibadah bagi orang yang membacanya. Untuk itu 

sangat diperlukan makhraj di dalam membacanya.
12

 

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah, bahwa cara membaca al-Qur‟an 

itu tidak sama dengan membaca buku-buku yang berbahasa Arab. Maksudnya 

adalah ada aturan-aturan khusus dalam membacanya. Bahkan para ulama sepakat 

                                                           
11

 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 564. 

12
 Ahmad Munir dan Sudarsono, Ilmu Tajwid dan Seni Baca al-Qur’an (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 1994), h. 10. 
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bahwa membaca al-Qur‟an dengan cara khusus, yaitu dengan kaidah tajwid, 

hukumnya wajib bagi mereka yang akan membacanya. Kesalahan pada bacaan, 

baik itu karena tidak diperhatikan panjang atau pendeknya kata, tebal atau tipisnya 

huruf atau kata, mendengung atau jelasnya kata yang diucapkan, dan lain 

sebagainya, tentu akan dapat mengubah makna atau maksud yang 

sesungguhnya.
13

 

Kemampuan membaca sangat penting karena sebagaimana diakui oleh 

para ilmuan kognitif bahwa bahasa adalah kunci sebagai pemikiran tingkat tinggi.  

Masyarakat yang maju tentu akan banyak ditentukan oleh sejauh mana rakyat 

mampu menggunakan bahasanya, terutama dalam hal membaca.
14

 

Maka dari itu begitu sentralnya posisi al-Qur‟an di dalam agama Islam 

sehingga tidak ada satu bacaanpun selain al-Qur‟an yang dipelajari, dibaca, dan 

dipelihara aneka bacaannya serta ditetapkan tata cara pembacaannya, ada bacaan 

yang harus dipanjangkan dan ada bacaan yang harus dipendekkan, dipertebal 

ucapannya atau dipertipis, dimana tempat berhenti yang boleh, makhruh, mubah, 

wajib dan haram, bahkan sampai lagu dan irama yang diperkenankan dan tidak 

diperkenankan. Bahkan lebih jauh lagi, sampai pada sikap dan etika membaca pun 

mempunyai aturan-aturan tersendiri.
15

 

Permasalahan yang terjadi adalah ketika al-Qur‟an itu harus dipahami, 

untuk sekedar membacanya saja dengan benar sesuai dengan kaidah baca al-

Qur‟an tidak sedikit peserta didik kemampuan membacanya masih sangat rendah. 

Kaidah baca al-Qur‟an yang benar sering juga membaca secara tartil, yang 

                                                           
13

 Abdurrahim Hasan et. al, Strateti Pembelajaran al-Qur’an Metode Tilawati, (Surabaya: 

Pesantren al-Qur‟an Nurul Falah, 2010), h. 5 

14
 Nurani Solo Mukti, Pengantar Filsafat Umum (Jogjakarta: Ar-Rujj Media, 2011), h. 

429.  

15
 M.Quraisy Shihab, Lentera Hati Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung:Mirzan, 

1994), h. 25 . 
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dimaksud tartil adalah sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf, atau 

cara melafalkan huruf demi dalam bacaan al-Qur‟an, sedangkan yang dimaksud 

dengan kaidah tajwid adalah cara baca mana bacaan yang dipanjangkan, 

dipendekkan, dengung dan lain sebagainya. 

Permasalahan yang sering nampak peserta didik, bahwa untuk membaca 

dengan benar sesuai aturan (tartil), dirasakan oleh sebagian besar guru pada saat 

mengajarkan agama pada kompetensi al-Qur‟an masih banyak yang belum 

mencapai kemampuan tersebut bahkan sekedar membaca saja banyak peserta 

didik yang belum mampu membaca al-Qur‟an. Kenyataan seperti itulah tidak 

sedikit orang tua siswa, serta guru mendorong anak untuk mendapat pelajaran 

khusus di tempat pendidikan non formal antara lain Taman Pendidikan Al-Qur‟an 

(TPA/TPQ), pengajian-pengajian dengan metode tradisional dan baca terbaru. 

Dalam lingkungan sekolah, guru memegang tanggung jawab dan peranan 

yang sangat besar terhadap kelancaran dan kelangsungan pelaksanaan pendidikan 

di tempat ia mengajar, begitu juga halnya dengan guru pendidikan agama Islam 

yang mengajar di Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Paopao juga 

memegang tanggung jawab yang pentin terhadap kelancaran dan kelangsungan 

pelaksanaan membaca al-Qur‟an dengan tajwid di sekolah tersebut. 

Dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur‟an dengan baik, tentu 

perlu adanya usaha yang efektif yang dilakukan oleh pihak sekolah khususnya 

guru yang membidangi pelajaran tersebut. Dalam hal ini guru harus memiliki 

strategi, agar santri dapat belajar secara efektif dan efisien, sampai pada tujuan 

yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu adalah harus 

menguasai teknik penyajian pelajaran atau biasa disebut metode mengajar. Karena 

keberhasilan suatu pembelajaran sangat tergantung pada metode yang  digunakan, 

dan keunggulan sebuah sekolah seperti di Madrasah Tsanawiyah Madani 
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Alauddin Pao-pao tidak terlepas pada penggunaan metode pembelajaran yang 

sesuai termasuk pembelajaran tajwid. 

Pada penelitian ini, peneliti mengangkat satu metode yang berkembang 

pada abad ini, yaitu metode tilawati. Metode tilawati merupakan metode belajar 

membaca al-Qur‟an yang menggunakan nada-nada tilawati dengan pendekatan 

yang seimbang antara pembiasaan melalui klasikal kebenaran membaca melalui 

individual dengan teknik baca simak, sehingga dalam pembelajaran peserta didik 

dapat tuntas dan khatam dalam membaca al-Qur‟an. Dengan meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur‟an sehingga terdampak pada hasil belajar peserta 

didik. 

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 13 Februari 2020 di Madrasah 

Tsanawiyah Madani Alauddin Paopao dalam pembelajaran membaca al-Qur‟an 

dengan metode tilawati tersebut belum pernah diterapkan karena dalam membaca 

al-Qur‟an peserta didik masih banyak keasahan dan  pengucapan makhrojul huruf 

serta bacaan tajwid yang masih kurang fasih dan kurang jelas. Sehingga, penulis 

melakukan penelitian tindakan dengan judul penelitian ini ”Pengaruh Penerapan 

Metode Tilawati terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur’an Secara Tartil 

pada Peserta Didik  Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Paopao”. 

B. Rumusan masalah 

Dari latar belakang masalah diatas yang dibahas sebelumnya, dapat 

dirumuskan pokok permasalahan, bagaimana cara meningkatkan kemampuan 

membaca al-Qur‟an secara tartil dengan metode tilawati pada peserta didik 

Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Pao-pao? Sehingga dapat dirumuskan 

sub-sub masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana kemampuan membaca al-Qur‟an peserta didik sebelum 

penerapan metode tilawati di Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin 

Paopao? 

2. Bagaimana kemampuan membaca al-Qur‟an peserta didik sesudah 

penerapan metode tilawati di Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin 

Paopao? 

3. Apakah terdapat pengaruh kemampuan membaca al-Qur‟an peserta didik 

sebelum dan sesudah penerapan metode tilawati di Madrasah Tsanawiyah 

Madani Alauddin Paopao? 

C. Hipotesis  

Seorang peneliti membutuhkan hipotesis yang akan memberikan gambaran 

mengenai rencana dan langkah penelitiannya. Hipotesis berasal dari dua kata yaitu 

hypo yang berarti di bawah dan thesis yang artinya dalil, hukum, kaidah, maka 

hipotesis merupakan pernyataan tentang dalil atau kaidah tetapi yang 

kebenarannya belum teruji secara empiris. Dengan demikian hipotesis adalah 

jawaban sementara mengenai permasalahan yang diajukan dimana kebenaran 

akan jawaban tersebut dibuktikan melalui penelitian yang akan dilakukan.
16

 

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara atas praduga yang 

mesti harus dicari kebenarannya. Dugaan sementara tersebut diambil dari rumusan 

masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dinyatakan 

sementara karena jawaban yang disimpulkan hanya berdasarkan pada teori yang 

relevan belum mengaju pada fakta empriris yang peneliti dapatkan melalui 

pengumpulan data.
17

 

                                                           
16

 Didin Fatihhudin, Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntasi 

(Sidoarjo: Zifatama Publishing. 2015), h. 82 
17

 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 99. 
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Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu : Terdapat pengaruh kemampuan 

membaca al-Qur‟an peserta didik sebelum dan sesudah penerapan metode tilawati 

di Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Paopao. 

D. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel X : Penerapan metode tilawati 

 Metode tilawati adalah metode pebelajaran membaca al-Qur‟an dengan 

menekankan pendekatan yang seimbang antara pembiasaan melalui klasikal dan 

kebenaran membaca melalaui individual dengan teknik baca simak.  

          Adapun dalam pelaksanaannya teknik yang digunakan terbagai menjadi 2 

yakni: 

Variabel  Penelitian Indikator 

 

 

 

 

Penerapan metode tilawati 

 

1. Klasikal  

 guru membaca murid mendengarkan 

 guru membaca murid menirukan 

 guru dan murid membaca bersama-

sama 

2. Simak 

Kegiatan baca simak individual antara 

guru dan peserta didik dan doa serta 

dalam penutup 

 Dari rangkaian kedua teknik diharapkan informasi tentang cara membaca 

atau tujuan dari pembelajaran dapat diterima dengan mudah, tepat dan cepat. 

2. Variabel Y : Kemampuan membaca al-Qur’an 

Kemampuan membaca al-Qur‟an adalah kesanggupan, kecakapan, 

kelancaran dan kekuatan seseorang  dalam membaca al-Qur‟an secara tartil. 
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Adapun indikator dalam kemampuan membaca al-Qur‟an yang harus dicapai 

yaitu: 

Variabel Penelitian Indikator 

  

 

Kemampuan membaca al-Qur‟an 

 Ilmu tajwid dalam makhorijul 

huruf yang baik dan benar 

 Kesesuaian pelafalan huruf sesuai 

makhrajnya 

 ketepatan membaca al-Qur‟an 

sesuai tajwid. 

 

E. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang peningkatan kemampuan membaca al-Qur‟an sudah 

pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi, tesis, makalah, 

artikel, dan jurnal-jurnal. Adapun tulisan-tulisan tersebut, sebagai berikut: 

1. Skripsi  yang disusun oleh Nofiatun Ariska berjudul “Pengaruh Penerapan 

Metode Tilawati terhadap Kemampuan Membaca al-Qur‟an Siswa Kelas 

III Madrasah Ibtidaiyah Negri 2 KotaWaringin Barat”. Hasil penelitian ini 

adalah: 1. Penerapan metode tilawati di kelas III 2 Kotawaringin Barat 

dengan skor rata-rata 2, 66 yang berada pada interval 2,34-3 dengan 

kategori baik. 2. Kemampuan membaca al-Qur‟an sebelum menggunakan 

penerapan metode tilawati di kelas III Min 2 Kotawaringin Barat dengan 

skor rata-rata adalah 82,07 yang berada pada interval 81-90 dengan 

kategori baik sedangkan setelah penerapan metode tilawati Kemampuan 

siswa kelas III dalam membaca al-Qur‟an termasuk dalam kategori amat 

baik dengan skor rata-rata adalah 94,26 yang berada pada interval 91-100. 

Jadi, rentang skor antara sebelum di terapkan metode tilawati dan setelah 

di terapkan metode tilawati yaitu persentasenya 29,73%. 3. Terdapat 
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pengaruh yang disignifikan penerapan metode tilawati terhadap 

kemampuan membaca al-Qur‟an siswa kelas III di Min 2 Kotawaringin 

Barat. Terbukti dengan adanya         sebesar 8,04. Dengan demikian Ha 

di terima dan    ditolak.
18

 Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-

sama meneliti tentang metode tilawati. Adapun perbedaan jurnal yang 

ditulis Nofiatun Ariska dengan skripsi peneliti yaitu, jurnal ditulis Fatimah 

menggunakan studi kasus pada kelas III 2 Kotawaringin Barat, sedangkan 

skripsi peneliti menggunakan studi kasus pada peserta didik di Madrasah 

Tsanawiyah Madani Alauddin Paopao. 

2. Skripsi yang disusun oleh Khoirul Fariadi berjudul “Pengaruh Penggunaan 

Metode Tilawati terhadap Peningkatan Kemampuan Membaca al-Qur‟an 

di TPA Khoirul Huda Kecamatan Metro Timur”. Menunjukkan bahwa 

hasil penelitian adalah, dari perhitungan hasil uji “t” untuk melihat ada 

atau tidaknya perbedaan yang signifikan maka di dapat hasil analisis data 

dengan menggunakan rumus “t” Hitung, dengan hasil perhitungan 

   sebesar (4,770) lebih besar dari    (9,921), dengan demikian        
  

lebih besar dari        
  yang artinya ada pengaruh antara variable x 

terhadap variable y.
19

 Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti tentang metode tilawati. Adapun perbedaannya yaitu pada 

penelitian di atas meneliti TPA Khoirul Huda kecamatan Metro Timur 

sedangkan skripsi peneliti menggunakan studi kasus pada peserta didik di 

Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Paopao. 

                                                           
18

 Nofiatun Ariska “Pengaruh Penerapan Metode Tilawati Terhadap Kemampuan 

Membaca al-Qur‟an Siswa Kelas III Madrasah Ibtidaiyah Negri 2 KotaWaringin Barat”. Skrispi ( 

Palangka raya, Program Studi Pendidikan Agama Islam 2018) 

19
 Khoirul Fariadi “Pengaruh Penggunaan Metode Tilawati Terhadap Peningkatan 

Kemampuan Membaca al-Qur‟an di TPA Khoirul Huda Kecamatan Metro Timur” Skripsi (Metro, 

Program Studi Pendidikan Agama Islam 2020) 
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3. Skripsi yang disusun oleh Ningrum Retno Fatma berjudul “Implementasi 

Metode Tilawati dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca al-Qur‟an 

Anak di TPA Al-Fattah Desa Tambang Kecematan Pudak Kabupaten 

Ponorogo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai berikut: 1. 

Perencanaan pembelajaran metode tilawati di TPA Al-fattah yaitu 

Ustadz/Ustadzah dan santri mempersiapkan peralatan sebelum 

pembelajaran dimulai 2. Pelaksanaan pembelajaran TPA Al-Fattah 

menggunakan klasikal dan baca simak 3. Evaluasi pembelajarannya ada 3 

yaitu: pre test, test harian, dan test kenaikan jilid. Pembelajaran al-Qur‟an 

dengan metode tilawati sudah sesuai dengan yang diharapkan TPA al-

Fattah, yaitu kemampuan membaca al-Qur‟an santri menjadi cepat faham, 

Berlagu dan bacaannya sesuai dengan Tajwid dan makhorijul hurufnya. 

Berdasarkan skripsi yang disusun oleh Ningrum Retno Fatma berjudul 

“Implementasi Metode Tilawati Dalam Meningkatkan Kemampuan 

Membaca al-Qur‟an Anak di TPA Al-Fattah Desa Tambang Kecematan 

Pudak Kabupaten ponorogo”
20

. Maka dapat dilihat persamaan antara 

skripsi yang disusun oleh Ningrum Retno Fatma dengan skrip peneliti 

yaitu, sama-sama menggunakan metode tilawati. Adapun perbedaannya 

adalah jurnal yang ditulis Ningrum Retno Fatma menggunakan Studi Anak 

di TPA Al-Fattah sedangkan skripsi peneliti menggunakan studi kasus 

pada peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Paopao. 

4. Skripsi  yang di susun oleh Julia Umar, Muhammad Ali, dan Sri Lestari 

yang berjudul “Peningkatan Kemampuan Membaca Melalui Metode 

Tilawati dengan alat Peraga Kartu Huruf Hijaiyyah pada Anak Usia 4-5 

                                                           
20

Ningrum Retno Fatma,”Implementasi Metode Tilawati dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca al-Qur‟an Anak di TPA al-fattah Desa Tambang Kecematan Pudak 

Kabupaten Ponorogo 2019”Skripsi (Ponorogo: Program Studi Pendidikan Agama Islam, 2015). 
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Tahun”. Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan membaca melalui metode tilawati dengan alat 

paraga kartu huruf  hijaiyyah pada anak usia 4-5 di Taman Kanak-Kanak 

Mujahidin 1 Pontianak. Berdasarkan hasil penelitian  yang telah dilakukan 

terdapat peningkatan kemampuan membaca melalui metode tilawati 

dengan alat peraga kartu huruf hijaiyyah pada anak usia 4-5 tahun di 

Taman Kanak-Kanak Mujahidin 1 Pontianak sebesar 15.00%. 1. 

Perencanaan pembelajaran untuk peningkatan kemampuan membaca 

melalui metode tilawati dengan alat peraga kartu huruf hijaiyyah pada 

anak usia 4-5 tahun di Taman Kanak-Kanak Mujahidin 1 Pontianak telah 

terlaksana dengan baik. 2. Pelaksanaan pembelajaran untuk peningkatan 

kemampuan membaca melalui metode tilawati dengan alat peraga kartu 

huruf hijaiyyah pada anak usia 4-5 tahun di Taman Kanak-Kanak 

Mujahidin 1 Pontianak telah terlaksana dengan baik. Berdasarkan jurnal 

yang ditulis Juliana Umar, Muhammad Ali, dan Sri Lestari yang berjudul 

“Peningkatan Kemampuan membaca Melalui Metode Tilawati dengan alat 

Peraga Kartu Huruf  Hijaiyyah pada Anak Usia 4-5 Tahun”
21

. Maka dapat 

temukan antara persamaan dan perbedaan dari jurnal yang ditulis Juliana 

Umar, Muhammad Ali, dan Sri Lestari dan skripsi peneliti yaitu, 

persamaan dari jurnal Juliana Umar, Muhammad Ali dan Sri Lestari 

menggunakan alat peraga kartu huruf hijaiyyah sedangkan skripsi peneliti 

menggunakan alat peraga dan teknik baca simak. 

5. Dalam jurnal ditulis Fatimah yang berjudul “Penerapan Metode Tilawati 

untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca al-Qur‟an pada Siswa Kelas 

                                                           
21

 Juliana Umar ,”Peningkatan Kemampuan Membaca Melalui Metode Tilawati dengan 

Alat Peraga Kartu Huruf Hijaiyyah Pada Anak Usia 4-5 Tahun”, Jurnal (Pontianak: 2014). 
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X Madrasah Aliyah Negeri 1 Bengkulu”. Tujuan Penelitian ini adalah 

dengan metode tilawati yaitu sebuah metode belajar membaca al-Qur‟an 

yang sangat praktis, mudah, cepat, dan menyenangkan karena 

menggunakan irama serta lebih memaksimalkan peran otak kanan, 

sehingga baik guru maupun siswa akan merasa senang selama proses 

pembelajaran berlangsung. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan 

kelas, yaitu jenis penelitian ini yaitu digunakan oleh guru di dalam 

kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan memperbaiki kinerja 

sebagai seorang guru. Hasil penelitian ini yaitu menggunakan metode 

tilawati sebagai metode pembelajaran al-Qur‟an dapat meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur‟an pada siswa kelas X MAN 1 Kota 

Bengkulu. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji – T 

bahwa terdapat perbedaan kemampuan membaca al-Qur‟an yang dimiliki 

oleh kedua kelas tersebut, baik siswa kelas XA yang tidak menggunakan 

metode demonstrasi berbasis audio dengan siswa kelas XB yang 

menggunakan metode demonstrasi audio dengan di Kelas X Man 1 Kota 

Bengkulu.
22

 Berdasarkan jurnal yang ditulis Fatimah yang berjudul 

“Penerapan Metode Tilawati untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca 

al-Qur‟an pada siswa Kelas X Madrasah Aliyah 1 Bengkulu”, maka 

peneliti menemukan persamaan antara jurnal yang ditulis Fatimah dengan 

skripsi peneliti yaitu,  sama-sama menggunakan metode tilawati.Adapun 

perbedaan jurnal yang ditulis Fatimah dengan skripsi peneliti yaitu, jurnal 

yang ditulis Fatimah menggunakan studi khusus pada siswa kelas X 

Madrasah Aliyah Negri 1 Bengkulu, sedangkan skripsi peneliti 

                                                           
22

 Fatimah, Penerapan Metode Tilawati untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca al-

Qur‟an pada siswa Kelas X Madrasah Aliyah Negri 1 Bengkulu, Jurnal (Bengkulu: 2020) 
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menggunakan studi kasus pada peserta didik di Madrasah Tsanawiyah 

Madani Alauddin Paopao. 

6. Skripsi yang ditulis oleh M.Fahmi Idzulhaq yang berjudul”Penerapan 

Metode Tilawati dalam Peningkatan Kemampuan Membaca al-Qur‟an 

dengan Tujuh Maqam Lagu di Taman Pendidikan Qur‟an Ainul Fath 

Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebagai berikut:1. Penerapan metode tilawati di 

Taman Pendidikan Qur‟an Ainul Fath dengan tujuh maqam lagu, yaitu 

bayyati, Shaba, Hijaz, nawahand, Rast, sika, dan jiharka. Disisi lain juga 

fath menggunakan pendekatan klasikal dan baca simak, dimana 

pendekatan klasikal dan baca simak ini memudahkan guru dan santri pada 

saat penerapan metode tilawati. Pembelajaran dilaksanakan setiap hari 

senin-jum‟at ba‟da magrib dan dilanjutkan dengan ba‟da isya selama 

kurang lebih 1 jam setiap pertemuan 2. Kemampuan membaca al-Qur‟an 

santri dengan tujuah maqam lagu melalui metode tilawati di Taman 

Pendidikan Qur‟an Ainul Fath, yaitu kemampuan menguasai tujuh maqam 

lagu yaitu, Bayyati, Hijaz, Nahawand, Rast, Sika, Shaba, dan Jiharka. 

Faktor pendukung  dan penghambat dalam peningkatan kemampuan 

membaca al-Qur‟an dengan tujuh maqam lagu di Taman Pendidikan 

Qur‟an Ainul Fath yaitu:1) faktor pendukungnya adalah kemampuan 

menguasai kaidah tajwid, dukungan dari orang tua, dan ustadz-ustadzah 

yang professional, 3) faktor penghambat adalah kemampuan mengolah 

suara dan mengatur napas yang belum bagus. Berdasarkan skripsi yang 

disusun oleh M. Fahmi Idzulhaq yang berjudul”Penerapan Metode 

Tilawati dalam Peningkatan Kemampuan Membaca al-Qur‟an dengan 

Tujuh Maqam Lagu di Taman Pendidikan Qur‟an Ainul Fath Kelurahan 
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Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima”
23

. Maka dapat dilihat  persamaan 

antara skripsi yang disusun oleh M.Fahmi Idzulhaq dengan skripsi peneliti 

yaitu, sama-sama menggunakan metode tilawati. Adapun perbedannya 

adalah skripsi yang ditulis oleh M.Fahmi Idzulhaq menggunakan studi 

kasus di Taman Pendidikan Qur‟an Ainul Fath Kelurahan Sadia 

Kecamatan Mpunda Kota Bima sedangkan Skripsi menggunakan kasus 

studi pada peserta didik Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Paopao. 

F. Tujuan dan Kegunaan penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Tujuan secara umum dari penelitian tindakan ini yakni setelah peserta 

didik mampu membaca al-Qur‟an dengan benar, maka diharapkan membaca al-

Qur‟an menjadi aktivitas rutin yang dilakukan peserta didik, sehingga terbentuk 

generasi al-Qur‟an. Adapun tujuan penelitian secara spesifik antara lain: 

a. Untuk mendeskripsikan kemampuan membaca al-Qur‟an peserta didik 

sebelum penerapan metode tilawati di Madrasah Tsanawiyah Madani 

Alauddin Paopao. 

b. Untuk mendeskripsikan kemampuan membaca al-Qur‟an peserta didik 

sesudah penerapan metode tilawati di Madrasah Tsanawiyah Madani 

Alauddin Paopao. 

c. Untuk menganalisis  pengaruh penerapan kemampuan membaca al-Qur‟an 

peserta didik sebelum dan sesudah penerapan metode tilawati di Madrasah 

Tsanawiyah Madani Alauddin Paopao? 

2. Kegunaan penelitian  

a. Kegunaan Ilmiah 

                                                           
23

M.Fahmi Idzulhaq yang berjudul ”Penerapan Metode Tilawati dalam Peningkatan 

Kemampuan Membaca al-Qur‟an dengan Tujuh Maqam Lagu di Taman Pendidikan Qur‟an Ainul 

Fath Keluarahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima. ”Jurnal (kota bima: 2021). 
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Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi baru yang akan 

memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang pendidikan agama 

Islam tentang peningkatan kemampuan membaca al-Qur‟an secara tartil dengan 

metode tilawati di Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Paopao, sehingga 

dapat menjadi bahan referensi bagi para pendidik pendidikan agama Islam dalam 

upaya peningkatan kemampuan membaca al-Qur‟an peserta didik. 

b. Kegunaan Praktis 

1)  Bagi peserta didik 

  Dalam penelitian ini diharapkan, peserta didik dapat mengoptimalkan 

kemampuannya  menjadi lebih baik dalam meningkatkan kemampuan membaca 

al-Qur‟an. 

2) Bagi Orang tua peserta didik 

  Sebagai sarana sebagai masukan agar orang tua tetap melakukan 

pendampingan terhadap anak dalam meningkatkan kemampuan membaca al-

Qur‟an. 

3) Bagi ilmu pengetahuan 

  Sebagai bahan masukan bagi pendidik/guru dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam kelas agar dapat memacu minat, motivasi dan semangat santri 

dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur‟an. 

4) Kegunaan bagi peneliti 

  Menambah wawasan keilmuan bagi penulis tentang peningkatan 

kemampuan membaca al-Qur‟an secara tartil dengan metode tilawati. Sebagai 

salah satu membuka wawasan serta mengembangkan pola berfikir untuk 

mahasiswa khususnya calon guru agar dapat mengaplikasikannya di kemudian 

hari. 
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BAB II 

 TINJAUAN TEORETIS  

A. Penerapan Metode Tilawati 

1. Pengertian Penerapan 

Penerapan adalah kemampuan menggunakan/menerapkan materi yang 

sudah dipelajari pada situasi yang baru dan mengangkut penggunaan atau prinsip.
1
 

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indenesia, penerapan adalah pemanfaatan 

perihal mempraktikkan.
2
 

 Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa penerapan adalah 

kemampuan untuk mempraktikkan materi yang telah dipelajari dengan cara 

dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai 

tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. 

2. Sejarah dan Filosofi Metode Tilawati 

a. Sejarah Metode Tilawati 

Dalam  sebuah buku panduan belajar membaca al-Qur‟an yang kemudian 

disebut Metode Tilawati yang terdiri dari 6 jilid. Secara khas buku ini 

menggunakan pendekatan klasikal dan baca simak secara seimbang. 

Untuk kepentingan memperoleh manfaat besar dalam mendongkrak 

akselerasi pemasyarakatan al-Qur‟an tersebut, maka menjadi suatu keharusan agar 

para pengguna memahami beberapa prinsip. Nama Tilawati (Indonesia: bacaanku) 

adalah merupakan ruh do‟a para penyusun agar kiranya Allah menakdirkan al-

Qur‟an menjadi bacaan nomor pertama dan utama bagi ummat Islam.
3
 

                                                           
1
 Uzer Moh Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung:Remaja Rosdakarya 2006), h. 

35. 

2
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai 

Pustaka 2008), h. 1180 
3
Abdurrohim Hasan, Strategi Pembelajaran al-Qur’an Metode Tilawati, (Surabaya: 

Pesantren Nurul Falah 2015), h. 7 
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b. Filosofi Metode Tilawati 

Disusun oleh 4 orang aktivis Guru al-Qur‟an dan motor perggerak gerakan 

TK / TP Al-Qur‟an Jawa Timur mulai tahun 1990. Diantaranya yakni, KH. 

Masyhud, S.Ag lahir di Jombang pada 10 Desember 1953. Seorang Mujaddid dan 

penggerak TK / TP al-Qur‟an Jawa Timur di zona Timur, tim sepuh/tua LPTQ 

Bondowoso, pendiri dan direktur pertama Lembaga Pembinaan dan 

Pengembangan TK al-Qur‟an Bondowoso, sebagai guru al-Qur‟an di sekolah 

Islam favorit di kabupaten Bondowoso, ketua takmir masjid Agung Bondowoso, 

berhasil menjadikan lembaga pendidikan Islam menjadi jantung pendidikan di 

kota Bondowoso dan mengangkat citra pendidikan Islam marketable dan 

kompetitif karena integrated dengan al-Qur‟an. 

KH. Thohir Al Aly, M. Ag lahir di Mojokerto pada 11 November 1948. 

Seorang mujahid dan mujaddid, penggeral dan pengajar al-Qur‟an di sekolah 

formal dan non formal di Jawa Timur Zona utara dan barat, sebagai tim Dewan 

Hakim dan Pembina Lembaga Pengembangan Tilawati Qur‟an (LPTQ) 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pembina dan pelatih guru al-Qur‟an, pengurus 

beberapa organisasi keislaman yang membidangi al-Qur‟an termasuk pendiri dan 

direktur pertama Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK al-Qur‟an 

Kabupaten / Kota Mojokerto. 

KH. Dr. H. Sadzili lahir di Gresik pada 12 Agustus 1957. Seorang 

muaddib yang istiqomah, aktifis guru al-Qur‟an pendiri dan direktur pertama 

Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK / TP al-Qur‟an Jawa Timur, sebagai 

sosok trainer pencerah hati (PH) yang mampu memberi teladan bagi para 

kadernya, sebagai pelopor manajemen lembaga pendiri al-Qur‟an, tokoh remaja 

masjid dan pendiri Badan Komunis Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) 

Jawa Timur, seorang muaddib yang juga tim penggerak SDM LPTQ Provinsi 
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Jawa Timur, Instruktur Nasional bagi guru al-Qur‟an lintas metode, pendiri 

pesantren dan focus terhadap al-Qur‟an melalui pembinaan guru al-Qur‟an di 

Jawa Timur yang kemudian menyebar di Indonesia. 

KH. Dr. H. Ali Muaffa lahir di Jombang pada 7 Juli 1965. Seorang 

muwahhid aktivis guru al-Qur‟an, tim penggagas dan pendiri pembinaan baca 

tulis al-Qur‟an bagi orangtua (manula), tim dewan hakim LPTQ Jawa Timur, 

bersama ustadz Hasan Sadzili sebagai guru al-Qur‟an terdepan, penggerak dan 6 

tahun menjabat direktur lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK / TP al-

Qur‟an (LPPTKA) Jawa Timur. Seorang muwahhid yang juga penggerak dan 

pengurus remaja masjid jawa Timur, bersama ustadz Hasan Sadzili sebagai 

perintis dan pengembang pesantren al-Qur‟an Nurul Falah Surabaya yang 

menfasilitasi berkembangnya pendidikan al-Qur‟an di Jawa Timur, penyusun 

kitabati metode belajar menulis al-Qur‟an di Jawa Timur. Tim penatar nasional 

guru al-Qur‟an lintas metode yang sangat gigih. 

Keempat penyusun tersebut memiliki kebersamaan visi dalam hidupnya 

yaitu memperjuangkan agar ummat Islam menjadikan al-Qur‟an sebagai bacaan 

utama dan rujukan dalam hidupnya dan pastinya Allah swt akan memberkahi 

kehidupannya baik secara pribadi, ummat maupun bangsa.
4
 

3. Metode Tilawati  

a. Pengertian Metode Tilawati 

Menurut bahasa, istilah metode sering diartikan “cara” Kata “metode” 

bersal dari dua perkataan, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui, dan hodos 

berarti cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. 

Langgulung mengatakan bahwa metode sebenarnya berarti jalan untuk mencapai 

tujuan. Jalan untuk mencapai tujuan ini ditempatkan pada posisinya sebagai cara 

                                                           
4
 Abdurrohim Hasan, Strategi Pembelajaran al-Qur’an Metode Tilawati, (Surabaya: 

Pesantren Nurul Falah 2015) 
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menemukan, menguji, dan menyusun dan yang diperlukan bagi pengembangan 

ilmu, atau tersistematisasinya suatu pemikiran dalam pengertian ini, metode lebih 

memperlihatkan sebagai alat untuk mengolah dan mengembangkan suatu gagasan, 

sehingga menghasilkan suatu teori atau temuan.
5
 

Jadi metode adalah alat atau cara yang digunakan untuk mengajarkan 

materi pembelajaran kepada peserta didik. Pilihan metode tergantung pada apa 

yang diajarkan (konten), siapa yang diajarkan, dan tingkat kemampuan yang 

diharapkan. 

Metode tilawati dalam pembelajaran membaca al-Qur‟an yaitu metode 

atau cara belajar membaca al-Qur‟an dengan ciri khas menggunakan 7 maqam 

lagu al-Qur‟an dan menggunakan pendekatan yang seimbang antara pembiasaan 

melalui tehnik baca simak.
6
 

Tilawati merupakan kata yang berasal dari tilawah. Kata „tilawah‟ berasal 

dari kata    َتاِلََوةً( -يَتْهُوْ  –)تاَل yang artinya memperbaiki, atau menghiasi, 

membaguskan, memperindah dan membuat lebih baik dari semula.
7
 

Tilawati secara istilah: 

ََل فَهْ       
ِ
ُ ُحُرْوفَهَاَويُتَأََّنى ِِف آَٓداِِئَا ِلَيُكْوَن اَْد ََّن ا ْصِطاَلًحا: ِتاَلَوتُُه ِتاَلَوًة تُبَّّيِ االتاَِّلَوُة ا  ََ ََ   َّنِ ِم الْ

Artinya: 

  Membaca al-Qur‟an dengan bacaan yang menjelaskan huruf-hurufnya dan 

berhati-hati dalam melaksanakan bacaannya, agar lebih mudah memahami 

makna yang terkandung di dalamnya. 

                                                           
5
 Muhammad Yaumi, Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran Disesuaikan Dengan 

Kurikulum 2013 (Jakarta: Kencana, 2013). h, 253. 

6
 M.Misbahul, Pedoman Lagu-Lagu Tilawah al-Qur’an Dilengkapi Tajwid dan Qasidah, 

(Surabaya: Apollo, 1997), h. 28 

7
 Ahmad Annur, Panduan Tahsin Tilawah al-Qur’an dan Pembahasan Ilmu Tajwid, h. 3-

4.   
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Metode tilawati merupakan salah satu di antara metode pengajaran al-

Qur‟an yang menawarkan suatu sistem pembelajaran al-Qur‟an yang mudah, 

efektif dan efisien demi mencapai kualitas bacaan pemahaman dan implementasi 

al-Qur‟an. Metode tilawati ini selain mengajarkan peserta didik untuk 

membacakannya secara berlagu guru juga mengenalkan huruf-hurufnya sesuai 

dengan apa yang ada dalam buku panduan tilawati, karena sebelum memulai 

dengan huruf-huruf yang bersambung anak terlebih dahulu dikenalkan dengan 

huruf-huruf yang terpisah sehingga anak didiknya tidak hanya tahu bacaan-

bacaannya saja namun anak didik juga tahu huruf-huruf hijaiyah.
8
 

Bacaan (tilawati) yang bisa mempunyai pengaruh tersendiri bagi pembaca 

dan pendengar dalam memahami makna-makna al-Qur‟an dan menangkap rahasia 

kemukjizatannya, dengan khusyu dan rendah diri. Kata tilawati menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KKBI) adalah pembacanya ayat al-Qur‟an dengan baik 

dan indah.
9
 

Tilawati al-Qur‟an kadang dikaitkan dengan seni baca al-Qur‟an, yaitu 

sebutan untuk yang lebih lazim dikenal di Indonesia. Dalam membaca al-Qur‟an, 

ada yang dibaca biasa ada yang memakai lagu. Dalam melagukan bacaan al-

Qur‟an ada istilah khusus yang dipakai yang disebut”Nagham”.
10

 

Para ulama terdahulu dan sekarang, menaruh perhatian besar terhadap 

tilawah (cara membaca) al-Qur‟an sehingga pengucapan lafaz-lafaz al-Qur‟an 

menjadi baik dan benar. Cara membaca ini di kalangan mereka dikenal dengan 

tajwid al-Qur’an. Tajwid sebagai suatu ilmu yang mempunyai kaidah tertentu 

                                                           
8
 Dainuri. Jurnal Problenatika Pembelajaran al-Qur’an dengan Metode Tilawati. 2017,  

h 167-178 
9
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2008), h. 935. 
10

 Moh Hikam Rofiqi, ANTIQ Aturan Tilawati al-Qur’an, (Kediri: Ponpes Lirboyo, 

2011), h. 1 
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yang harus dijadikan petunjuk dalam pengucapan huruf dari makhrajnya, di 

samping itu harus pula diperhatikan hubungan setiap huruf dengan huruf sebelum 

dan sesudahnya dalam cara pengucapannya.
11

 

Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa penerapan 

metode tilawati merupakan kemampuan menggunakan atau mempraktikkan 

metode belajar membaca al-Qur‟an yang menggunakan nada/lagu tilawati dengan 

pendekatan yang seimbang antara pembiasan melalui klasikal dan kebenaran 

membaca melalui individual dengan teknik baca simak. Dengan adanya penerapan 

lagu tilawati dalam bacaan al-Qur‟an peserta didik akan lebih senang dalam 

proses pembelajaran dan gemar membaca al-Qur‟an sehingga berdampak pada 

hasil belajar peserta didik. 

b. Tujuan Metode Tilawati 

Kegiatan pembelajaran yang dibangun oleh guru peserta didik adalah 

sebagai suatu kegiatan yang bertujuan, maka segala sesuatu yang dilakukan guru 

dan peserta didik hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Dengan demikian dalam pengaturan pembelajaran, tujuan merupakan 

sumber utama segala aktivitas guru dan peserta didik. Oleh karena itu, 

merumuskan tujuan merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam 

merencanakan sebuah program pembelajaran.
12

 

    Tujuan metode tilawati ini di antaranya: 

1) Meningkatkan kualitas mutu pendidikan supaya santri dapat menguasai 

materi sesuai dengan target dengan cara guru membina dan santri dibina. 

                                                           
11

 Mudzakir, Studi Ilmu-ilmu Qur’an (Bogor; Pustaka Litera Antar Nusa, 2013), h. 264-

265. 

12
 Winna Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan 

(Jakarta: Kencana, 2006), h. 63. 
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2) Menciptakan metode pembelajaran yang kondusif dan efektif dengan 

memadukan metode pembelajaran klasikal dan individual secara 

seimbang, sehingga pengelolaan kelas efektif, tertib, dan efisien. 

3) Memanajerial pendanaan, seperti dengan menerapkan satu guru yang 

mengajar santri selama 30 sampai 60 menit sehingga dapat mengurangi 

biaya pengeluaran. 

4) Waktu belajar sedikit dipangkas namun dengan kualitas standard.
13

 

c. Penerapan Metode Tilawati 

 Pengelolaan belajar adalah pengaturan anak secara keseluruhan serta 

media dan sarana belajar yang diperlukan dalam proses pembelajaran membaca 

al-Qur‟an menggunakan metode tilawati adalah meliputi hal-hal berikut ini: 

a) Teknik klasikal 

Klasikal adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan cara 

bersama-sama atau berkelompok dengan menggunakan alat peraga. Dalam teknik 

ini biasanya diberi waktu 1 jam. Manfaat klasikal adalah agar santri terbiasa 

dengan bacaan yang dibaca sehingga santri mudah untuk melancarkan bacaannya. 

Selain itu dengan teknik klasikal ini santri mudah dalam penguasaan lagu-lagu, 

sehingga santri mampu untuk melancarkan ayat-ayat pertama sampai ayat 

berikutnya. 

Dalam menerapkan teknik klasikal di atas ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan yaitu: 

1) Alokasi waktu klasikal 1 jam tidak boleh dikurangi. 

2) Pada saat menggunakan teknik klasikal guru harus mendemokan, karena 

sebagai komando agar santri ikut membaca. 

                                                           
13

 Nanang Sugianto, htttp://.amazone. com. Strategi Pembelajaran (Surabaya: Pesantren 

Nurul Falah, 2014) diunduh pada 30 agustus 2021. 
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3) Diperkenankan menunjuk salah satu santri untuk memimpin atau 

menunjuk santri untuk membaca apabila santri tidak mengetahui. 

4) Saat memimpin, guru hendaknya bersuara jelas dan lantang, untuk 

mengugah semangat belajar santri.
14

 

b) Teknik Baca Simak 

Baca simak adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan cara 

membaca bergiliran yang satu membaca dan yang lain menyimak dengan durasi 

10 menit bergiliran yang satu membaca dan yang lain menyimak dengan durasi 10 

menit tanpa diarahkan oleh guru. Manfaatnya adalah selain santri tertib dan tidak 

ramai pembagian waktu setiap santri adil. Baca simak juga melatih santri untuk 

bersikap toleransi terhadap temannya yang membaca, sehingga santri yang tidak 

membaca itu bisa menyimak dan mendengarkan yang sama dengan membaca 

dalam hati.
15

 

Oleh karena itu, maka apabila dilakukan pengajaran baca simak maka 

Allah swt. Akan memberikan rahmat-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam QS al-

A‟raf/7: 204. 

                            

Terjemahnya: 

  Dan apabila dibacakan al-Qu‟ran, maka dengarkanlah baik-baik, dan 

perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.
16

 

 

Penerapan teknik baca simak:  

1) Guru menjelaskan pokok bahasan pada halaman yang akan dibaca. 

                                                           
14

 Noviantun Ariska, ”Pengaruh Penerapan Metode Tilawati Terhadap Kemampuan 

Membaca al-Qur‟an Siswa Kelas III Madrasah Ibtidaiyah Negri 2 Kota Waringan Barat. ”Skripsi 

(Palangkaraya: Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangkaraya, 2018), h. 20. 
 15

 Noviatun Ariska,”Pengaruh Penerapan Metode Tilawati terhadap Kemampuan 

Membaca al-Qur‟an Siswa Kelas III Madrasah Ibtidaiyah Negri 2 Kota Waringin Barat,”h. 22. 
16

 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 176 
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2) Baca simak diawali dengan membaca secara klasikal pada halaman yang 

akan diajarkan pada pertemuan tersebut. Sedangkan teknik yang 

digunakan disamakan dengan teknik klasikal peraga pada saat itu. 

3) Peserta membaca tiap baris bergiliran sampai masing-masing santri 

membaca 1 halaman penuh. 

c) Prinsip Pembelajaran 

Beberapa prinsip pembelajaran al-Qur‟an dalam menggunakan metode 

tilawati adalah: 

1) Diajarkan secara praktis 

2) Menggunakan tujuh maqam lagu (bayyati, Shaba, hijaz, nahawand, Rast, 

sika, jiharka). 

3) Diajarkan secara klasikal menggunakan peraga 

4) Diajarkan secara individual dan kelompok dengan teknik baca simak. 

d) Media dan sarana belajar 

Kelengkapan media dan sarana dalam kegiatan belajar mengajar akan 

mempengaruhi terhadap kemudahan belajar sehingga proses pembelajaran dapat 

berhasil. Adapun media dan sarana yang dibutuhkan dalam mengajarkan tilawah 

di antaranya adalah: 

1) Kitab al-Qur‟an 

2) Buku panduan al-Qur‟an 

3) Papan tulis 

4) Tempat alas al-Qur‟an 

5) Mic dan sound system
17

 

 

 

                                                           
17

 Luthfi Fahruddin,”Metode Tilawati dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Santri 

Kelas 2 Madrasah Diniyah Ula Salafiyah Mthali‟ul Huda Gading Malang,”, h. 27. 
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e) Evaluasi  

 Evaluasi hasil belajar adalah keseluruhan kegiatan pengukuran 

(pengukuhan data dan informasi), pengelolahan, penafsiran dan pertimbangan 

untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh peserta 

didik setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Hasil belajar, menunjuk pada prestasi belajar, 

sedangkan prestasi itu merupakan indikator adanya dan derajat perubahan tingkah 

laku peserta didik.
18

 Maka evaluasi yang berkaitan dengan metode tilawati adalah 

keseluruhan kegiatan pengukuran untuk membuat keputusan tentang hasil belajar 

membaca al-Qur‟an dengan metode tilawati menggunakan teknik klasikal dan 

teknik baca simak. 

f) Penataan Kelas 

  Untuk mendukung dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif 

maka penataan kelas diatur dengan posisi duduk peserta didik melingkar 

membentuk huruf “U” sedangkan guru di depan tengah sehingga interaksi guru 

dengan siswa lebih mudah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Oermar Hamalik, Kurikulum Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.159 
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Penataan Kelas Peserta Didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Kelebihan dan Kekurangan Metode Tilawati 

a) Kelebihan Metode Tilawati 

1) Adanya alat-alat penunjang pembelajaran al-Qur‟an metode tilawati 

dilengkapi dengan beberapa media pembelajaran yang efisien dan efektif. 

2) Dilengkapi dengan lantunan tujuh maqam lagu (bayyati, Shaba, hijaz, 

nahawand, Rast, sika, dan jiharkah). 

3) Santri dapat membaca al-Qur‟an dengan menggunakan tujuh maqam lagu 

4) Menerapkan strategi belajar klasikal individual dan kelompok 

b) Kekurangan Metode Tilawati 

1) Bagi guru yang menggunakan metode ini harus mengikuti pelatihan. 

2) Dengan pendekatan tujuh maqam lagu yang di gunakan dalam metode ini, 

membutuhkan strategi untuk mengajarkannya. 

3) Sejak awal santri harus membaca al-Qur‟an dengan baik, benar dan fasih 

sesuai kaidah tajwid. 

  

 

peraga 

Meja Guru 

Meja 

Siswa 
Meja 

Siswa 

Meja Siswa 
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4) Memerlukan waktu yang lama untuk mampu membaca al-Qur‟an, karena 

harus dengan tilawati sekaligus.
19

 

4. Dasar Pemikiran Metode Tilawati 

Salah satu masalah penting yang dihadapi guru al-Qur‟an adalah 

mengatasi ketidak-tertiban siswa selama proses belajar mengajar dan mengatasi 

ketidaklancaran mengaji. Ujung persoalan tersebut berakibat mutu bacaan siswa 

semakin merosot dan waktu belajarnya semakin lama bahkan tidak siswa yang 

down sebelum tartil dan khatam al-Qur‟an. Tilawati merupakan metode belajar 

mengajar baca al-Qur‟an dengan pendekatan Klasikal baca simak secara seimbang 

diharapkan dapat mengurangi bahkan mengatasi persoalan tersebut. Disusun 

praktisi dan motor penggerak Taman Pendidikan al-Qur‟an Indonesia. Peruntukan 

buku ini semula memang  untuk konsumsi anak usia SD dan sederajat namun 

pada kenyataannya metode ini tidak terlalu sulit diterapkan kepada anak TK, SD 

demikian pula untuk anak SMP, SMU, Mahasiswa dan orangtua (dengan beberapa 

penyesuaian) dalam kenyataannya semakin cepat kemampuan kelancaran 

membaca. 

Meskipun disadari bahwa keberhasilan sebuah pembelajaran tidak berdiri 

sendiri tetapi juga sangat terkait dengan faktor lain antara lain media pengajaran, 

guru dan manajemen, Atas dasar ini Pesantren Nurul Falah Surabaya sebagai 

penerbit buku Tilawati mengembangkan metode pembelajaran al-Qur‟an dengan 

memadukan 3 konsep keberhasilan tersebut. Buku panduan ini merupakan bagian 

yang sangat penting untuk menuju keberhasilan yang dimaksud.
20
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B. Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

1. Pengertian Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), pengertian mampu 

adalah kesanggupan atau kecakapan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan 

melalui tindakannya untuk meningkatkan produktivitasnya.
21

 Yang dimaksud 

kemampuan dalam tulisan ini adalah kesanggupan atau kecakapan yang berkaitan 

dengan keterampilan membaca al-Qur‟an dengan baik dan benar. 

Kemampuan membaca al-Qur‟an adalah kesanggupan, kecakapan, dan 

kekuatan seseorang dalam membaca al-Qur‟an secara tartil dan memahami 

maksud serta mengerti makna yang terkandung dalam bacaan. Dalam kemampuan 

membaca al-Qur‟an yang harus dicapai yaitu ilmu tajwid dalam makhorijul huruf 

yang baik dan benar.
22

 

Menurut M Quraisy Shihab membaca dalam istilah bahasa Arab disebut 

dengan qara’a. Secara termimologi berarti menghimpun, dari  kata   menghimpun  

inilah kemudian bermacam macam makna muncul seperti menyampaikan, 

mendalami, menelaah, mengetahui, meneliti sesuatu, baik membaca untuk teks 

tertulis maupun tidak tertulis.
23 Al-Qur‟an yang secara harfiah berarti”bacaan 

sempurna”merupakan suatu nama pilihan nama Allah yang sungguh tepat, karena 

tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis-baca lima ribu tahun yang lalu 

yang dapat menandangi al-Qur‟an al-karim, bacaan sempurna lagi mulia itu.
24
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 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-3 (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2005), h. 707 
22

 M.Hasby Ash-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1987), h. 1. 

23
 M.Quraisy Shihab, Tafsir. al-Misbah Volume 14:Pesan dan Kesan Keserasian al-

Quran  (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 39. 
24

 Muhammad Quraisy Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas pelbagai 

persoalan Umat (Bandung: Ujungberung, 2007), h. 3 



32 
 

 
 

Secara istilah al-Qur‟an adalah benar-benar bacaan indah yang indah 

dibaca. Yang dimaksud dengan bacaan di sini tentu saja tidak semata-mata dalam 

bentuk tekstual dengan maksud bacaan lafalnya sebagaimana yang sering 

dianggap, akan tetapi, juga termasuk indahnya al-Qur‟an dalam kontekstual 

pemaknaan dan penafsirannya yang demikian lengkap (utuh) dan komprehensif 

(menyeluruh). Tentu bagi siapa saja yang berkemampuan dan terutama yang 

berkemauan untuk membaca, memaknai, memahami dan menafsirkan ayat-ayat 

al-Qur‟an ini.
25

 

Menurut Al-Syaukani dalam Muhsin Salim, para ulama ushul dan fuqaha 

telah mendefinisikan al-Qur‟an sebagai berikut: 

ٍَ َسيِِّذََاُيحَ  ْرَسِهْي ًُ بِيَآِء َواْن َْ َ ُل َعهَى َختَِى اأَْل َُسه ًُ ْعِجُس اْن ًُ َُْو َكالَُو ّللّاِ تَعَانَى اْن  ٌُ ٍذ َصههى ّللّاُ انقُْرآ ًه

ٍْ قُْوُل اِنَْيَُا َعهَ  ًَ َصا ِحِف اْن ًَ ْكتُْوُب فِى اْن ًَ ِّ انسهالَُو اْن ٍِ ِجْبِرْيَم َعهَْي ِّ َوَسههَى بَِواِسُطت اْْلَِيْي ي

ْختُْوُو بُِسْوَرِةانُهاِش.    ًَ ْبُذْوُءبُِسْوَرِة اْنفَاتَِحِت اْن ًَ ِّ اْن تَعَبهَذ بِتاِلَ َوتِ ًُ                                                                                                         بِتهَواتُِر,اْن

Artinya :  

  Al-Qur‟an ialah firman Allah swt yang merupakan mu‟jizat yang diturunkan 

kepada Nabi terakhir Muhammad saw. dengan perantara malaikat Jibril a.s 

yang terpecaya ditulis di atas lembaran-lembaran, dipindahkan kepada kita 

secara mutawatir, mendapat pahala ibadah membacanya, dimulai dari surah 

al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas.
26

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa 

kemampuan membaca al-Qur‟an adalah suatu kecakapan atau keterampilan yang 

dimiliki seseorang  dalam melafalkan al-Qur‟an atau kalam Iiahi dengan baik dan 

benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. 

Al-Qur‟an yang terdiri dari 30 juz,114 surah, 6236 ayat itu, sistematiknya 

ditetapkan oleh Allah sendiri melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada 
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Rasul-Nya Muhammad. Sistematiknya tidak seperti sistematik buku (ilmiah), 

mengikuti metode tertentu, suatu masalah dibicarakan dalam beberapa bab, bagian 

dan butir-butir.
27

 

Ada banyak sekali riwayat yang menganjurkan untuk membaca dan 

menghafal al-Qur‟an serta saling berwasiat dengannya. Orang yang membaca al-

Qur‟an diberi pahala atas bacaannya, baik ia mengamalkannya lebih besar 

pahalanya. Asy-Syaikhani meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asyari bahwa Nabi 

Muhammad Saw bersabda, ”Perumpamaan mukmin yang membaca al-Qur’an 

dan mengamalkannya seperti buah utrujah, rasanya enak dan baunya harum. 

Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca al-Qur’an, tetapi 

mengamalkannya seperti buah kurma, rasanya enak, tetapi tidak berbau. 

Perumpaan orang munafik yang membaca al-Qur’an seperti raihanah, baunya 

harum, tetapi rasanya pahit. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca 

al-Qur’an seperti hanzhalah, rasanya pahit dan baunya busuk.”
28

 

Dari ibnu Mas‟ud ra ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: ”Barang siapa 

membaca satu huruf dari kitab Allah maka baginya satu kebaikan, dan satu huruf 

dari kitab Allah maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu (pahalanya) 

sepuluh kali liapat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif 

satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf.
29

 

2. Tingkatan membaca Al-Qur’an 

Tingkatan bacaan yang diakui oleh ulama qurra’ ada empat yaitu: 
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a. Al-Tahqiq 

Tahqiq adalah tempo bacaan yang paling lambat. Menurut ulama tajwid,  

tempo bacaan ini diperdengarkan/diberlakukan sebagai metode dalam proses 

belajar mengajar, sehingga diharapkan murid dapat melihat dan mendengarkan 

cara guru membaca huruf demi huruf menurut semestinya sesuai dengan 

makhrajnya dan sifatnya serta hukum-hukumnya, seperti panjang, samar dan lain 

sebagainya. 

b. Al-Tartil 

Tartil adalah membaca al-Qur‟an dengan perlahan-lahan tidak terburu-

buru dengan bacaan yang baik dan benar sesuai dengan makhraj dan sifat-sifatnya 

sebagaimana yang dijelaska dalam ilmu tajwid 

c.  Al-Tadwir 

Tadwir adalah membaca al-Qur‟an dengan memanjangkan mad, hanya 

tidak sampai penuh. 

d. Al-Hadr 

Hard adalah membaca al-Qur‟an dengan cepat, ringan dan pendek, namun 

tetap dengan menegakkan awal dan akhir kalimat serta meluruskannya.
30

 

Dari keempat tingkatan membaca al-Qur‟an diatas, tingkatan yang paling 

baik adalah tartil. Karena tartil menggambungkan antara membaca al-Qur‟an 

dengan perlahan, tenang dan memperhatikan tajwid dan makhrajnya. 

3. Tartil  

Tartil adalah disusun dari kata ratala yang berarti serasi dan indah ucapan 

atau kalimat yang disusun secara rapih dan diucapkan dengan baik dan benar.   

Membacanya secara perlahan sambil memperjelas huruf-huruf berhenti dan 
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memulai, sehingga pembaca dan pendengarnya dapat memahami dan menghayati 

kandungan pesannya. Kata “Tartil” menurut bahasa berarti jelas, racak dan teratur, 

sedangkan menurut istilah ialah membaca al-Qur‟an dengan pelan-pelan, baik dan 

benar sesuai tajwid.
31

 

4. Keutamaan Membaca Al-Qur’an 

Membaca al-Qur‟an merupakan pekerjaan yang utama, yang mempunyai 

keistimewaan dan kelebihan dibandingkan dengan membaca bacaan lain. Banyak 

sekali keistimewaan bagi orang yang ingin menyibukkan membaca al-Qur‟an 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Menjadi manusia yang terbaik 

Orang yang membaca al-Qur‟an adalah manusia yang terbaik dan manusia 

yang paling utama. Tidak ada manusia di atas bumi ini yang lebih baik pada orang 

yang mau belajar dan mengajarkan al-Qur‟an. 

b. Mendapat kenikmatan tersendiri 

Membaca al-Qur‟an adalah kenikmatan yang luar biasa. Seseorang yang 

sudah merasakan kenikmatan membacanya, tidak akan bosan sepanjang malam 

dan siang. 

c. Derajat yang tinggi 

Seorang muslim yang membaca al-Qur‟an dan mengamalkannya adalah 

mukmin sejati yang harum lahir batin, harum aromanya dan enak rasanya. 

Maksudnya, orang tersebut mendapat derajat yang tinggi, baik di sisi Allah swt 

maupun disisi manusia. 
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d. Bersama para malaikat  

Orang yang membaca al-Qur‟an dengan fasih dan mengamalkannya,akan 

bersama dengan para malaikat yang mulia derajatnya. 

e. Syafa‟at Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an memberi syafa‟at bagi seseorang yang membacanya dengan 

benar dan baik, serta memperhatikan adab-adabnya. Diantaranya merenungkan 

makna-maknanya dan mengamalkannya. Maksud memberi syafa‟at adalah 

memohonkan pengampunan bagi pembacanya dari segala dosa yang dia lakukan. 

f. Kebaikan membaca Al-Qur‟an 

Seseorang yang membaca al-Qur‟an mendapat pahala yang berlipat ganda, 

satu huruf diberi pahala sepuluh kebaikan. 

g. Keberkahan Al-Qur‟an 

Orang yang membaca al-Qur‟an, baik dengan hafalan maupun dengan 

melihat mushaf akan membawa kebaikan atau keberkahan dalam hidupnya. Sama 

halnya seperti sebuah rumah yang dihuni oleh pemiliknya dan tersedia segala 

perabotan dan peralatan yang diperlukan. 

5. Adab-adab Membaca Al-Qur’an 

  Dalam membaca al-Qur‟an, sudah tentu harus memperhatikan masalah 

adab-adabnya. Para ulama ahli qira‟at telah membagi tentang masalah taat karma 

dalam membaca al-Qur‟an ini menjadi beberapa bagian yaitu: 

a. Pembaca al-Qur‟an harus bersungguh-sungguh mengagungkan al-Qur‟an. 

b. Sebelum membaca al-Qur‟an diharuskan melakukan wudhu. 

c. Disunnahkan membaca isti‟adzah dan basmallah sebelum memulai membaca 

ayat-ayat al-Qur‟an. 
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d. Disunnahkan bagi pembaca al-Qur‟an memilih tempat-tempat yang bersih 

untuk membacanya. 

e. Dianjurkan membaguskan suaranya. 

f. Diwajibkan niat dengan ikhlas karena Allah Semata-mata agar mendapat 

keridhaan Allah dan pahala-Nya. 

g. Pembaca al-Qur‟an wajib tawadhu (merendahkan diri). 

h. Disunnahkan membersihkan mulut dengan wangi-wangian, dan paling 

utamanya adalah memakai siwak. 

i. Pembaca al-Qur‟an di sunnahkan untuk memperhatikan arti dan maksud 

kandungan al-Qur‟an. 

j. Disunnahkan untuk mendengarkan dan memperhatikan bacaan al-Qur‟an 

dengan khidmat dan khusu‟agar mendapat rahmat Allah. 

k. Pembaca al-Qur‟an dan yang mendengarkannya di sunnahkan bersedih hati 

(apabila sampai kepada ayat-ayat adzab. 

l. Disunnahkan membaca dengan suara perlahan-lahan (lirih). 

m. Pembaca dan yang mendengar bacaan al-Qur‟an disunnahkan membaca 

shalawat kepada Nabi Saw, ketika sampai kepada ayat-ayat yang 

menyebutkan nama Nabi Muhammad Saw. 

n. Disunnahkan membaca do‟a khatmil Qur‟an, baik sesudah khatam 30 juz 

maupun belum.
32

 

Dengan demikian adab yang baik bagi umat Islam tidak hanya ditujukan 

terhadap sesama manusia saja, tetapi juga terhadap al-Qur‟an yang merupakan 

kalam Allah sehingga kebaikan dan keridhoan Allah akan didapat. 
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6. Tujuan Pengajaran Membaca Al-Qur’an 

  Setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia, jika dilakukan secara sadar 

pasti memiliki tujuan. Demikian pula dalam pembelajaran al-Qur‟an tidak berbeda 

dengan pembelajaran-pembelajaran yang lainnya. Adapun tujuan pengajaran al-

Qur‟an adalah: Mengkaji dan membaca al-Qur‟an dengan bacaan yang benar,   

sekaligus memahami kata-kata dan kandungan makna-maknanya, serta 

menyempurnakan cara membaca al-Qur‟an yang benar. 

a. Memberikan pemahaman kepada anak tentang makna-makna ayat-ayat al-

Qur‟an dan sebagaimana cara merenungkannya dengan baik. 

b. Menjelaskan kepada anak tentang berbagai hal yang dikandung al-Qur‟an 

seperti petunjuk-petunjuk dan pengarahan-pengarahan yang mengarah kepada 

kemaslahatan. 

c. Menjelaskan kepada anak tentang hukum-hukum yang ada dalam al-Qur‟an, 

dan memberi kesempatan kepada mereka untuk menyimpulkan suatu hukum 

dan kandungan ayat-ayat al-Qur‟an dengan caranya sendiri. 

d. Agar seorang anak berperilaku dengan mengedepankan etika-etika al-Qur‟an 

dan menjadikannya sebagai pijakan bertatakrama dalam kehidupan sehari-

hari. 

e. Memantapkan akidah Islam didalam hati anak, sehingga ia selalu menyucikan 

dirinya dan mengikuti perintah-perintah Allah Swt. 

f. Agar seorang anak beriman dan penuh keteguhan terhadap segala hal yang ada 

di dalam al-Qur‟an. Disamping dari segi nalar, ia juga akan merasa puas 

terhadap kandungan makna-maknanya, setelah mengetahui bukti-bukti yang 

dibawanya. 

g. Menjadikan anak senang membaca al-Qur‟an dan memahami nilai-nilai 

keagamaan yang dikandunganya. 
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h. Mengkaitkan hukun-hukum dan petunjuk al-Qur‟an dengan realitas kehidupan 

seorang muslim, sehingga seorang anak mampu mencari jalan keluar dari 

segala persoalan yang dihadapinya. 

i. Supaya santri mampu membaca al-Qur‟an dengan baik dan benar. 

j. Supaya santri mampu membaca al-Qur‟an sesuai dengan ilmu tajwid. 

k. Suapaya mendapatkan syafa‟at di hari kiamat. Nabi saw bersabda: 

 

.)رواِ يسهى( ِّ ُ يَؤْتِْي َيْوَو اْنِقيَاَيِت َشِفْيعًا أِلَْصَحابِ ٌَ فَِإَّه  إِْقَرأُْوااْنقُْرآ

Artinya:                                                    

  Bacalah al-Qur‟an, sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang 

memberikan syafa’at (pertolongan) kepada pembacanya. (HR. Muslim).
33

 

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pengajaran 

membaca al-Qur‟an adalah memberi bekal dan pengetahuan kepada peserta didik 

agar dapat menggali dan meneladani isi ajaran, baik dalam hal membaca, menulis,  

mengartikan, mencari maupun memahami makna yang yang tergantung di 

dalamnya. Sehingga al-Qur‟an dijadikan sebagai pedoman hidupnya dan 

diamalkan nilai-nilai ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. 

7. Unsur-unsur Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

a. Tajwid )تَْجِوْيُذ(     

Seseorang yang membaca al-Qur‟an, baik tanpa lagu maupun dilagukan 

dengan indah dan merdu, tidak boleh terlepas dari kaidah-kaidah tajwid. Ilmu 

tajwid adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara memenuhkan 

atau memberikan haq huruf dan mustahaqnya, baik yang berkaitan dengan sifat, 

mad, dan sebagainya, seperti tarqiq dan tafkhim dan selain keduanya.
34
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b. Makharij al-Huruf )َيَخاِرُج اْنُحُرْوِف(      

Perlu diketahui bahwa salah satu perbedaan tilawati antara seseorang 

dengan lainnya, sangat tergantung pada fasih dan tidaknya pengucapan huruf dari 

pembaca itu sendiri. Seseorang yang sedang bertilawah al-Qur‟an, tidak akan bisa 

membedakan huruf satu dengan huruf yang lain tanpa mengerti pelafalan huruf itu 

pada tempat keluarnya. Karena itu sangat penting mempelajari makharij al-huruf 

agar pembaca terhindar dari hal-hal sebagai berikut:1) Kesalahan mengucapkan 

huruf yang mengakibatkan berubah makna. 2) Ketidak jelasan bentuk-bentuk 

bunyi huruf, sehingga tidak bisa dibedakan antara huruf satu dengan huruf yang 

lain. 

c. Sifat al-Huruf )ِصفَاُث اْنُحُرْوِف( 

Sifat al-huruf atau sifat-sifat huruf sebenarnya tidak dapat dipisahkan 

dengan makhorij al-huruf  karena huruf itu tidak sepenuhnya keluar tanpa disertai 

sifat. Maksudnya adalah bahwa makhorij al-huruf dengan ukurannya sendiri dapat 

dirasakan oleh setiap orang pada saat ia melafalkannya. Sedangkan sifat al-huruf 

dapat didengarkan oleh orang lain maupun dirinya sendiri melalui ukuran bunyi 

suara huruf. Maka dari itu sifat suara huruf tidak akan diketahui dengan sempurna 

kecuali apabila huruf tersebut tidak sesuai dengan makhraj dan menyimpang dari 

sifatnya, maka tidak sempurnalah bunyi huruf-huruf itu dalam pendengaran dan 

sukar untuk dimengerti dan dipahami makna kalimat yang diucapkan tersebut.
35

 

d. Hukum-hukum Huruf )أَْحَكاُو اْنُحُرْوِف( 

Dalam mempelajari membunyikan huruf-huruf hijaiyah terutama terdapat 

dalam al-Qur‟an maka yang paling penting adalah penguasaan akan hukum-

hukum huruf, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bergabung atau bertemu 

                                                           
35

 Ahmad Munir dan Sudarsono, Ilmu Tajwid dan Seni Baca al-Qur’an, h. 17. 
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dengan huruf lain. Apabila penguasaan tersebut hanya meliputi makhorij al-huruf 

dan sifat huruf saja, maka dikhawatirkan di dalam ucapan serta bunyinya kurang 

mencapai kesempurnaan. 

e. Ahkam al-Mad wa al-Qashr ّذِ َوْنقَْصِر(     ًَ )اَْحَكاُو اْن  

Adapun di dalam seseorang membunyikan/membacakan al-Qur‟an yang 

perlu kita kuasai lagi yaitu tentang “ahkam al-mad wa al-qashr”adalah pembeda 

antara huruf yang dibaca panjang lebih dari satu alif (2 harakat). Maka untuk 

dapat membedakan keduanya yaitu yang mad dan qashr adalah sudah bisa dilihat 

dari tanda-tandanya.
36

 

f. Fashohah wa al-Adab  )اْنفََصا َحت َواْْلََدب( 

Perbedaan tilawah atau bacaan seseorang pembaca al-Qur‟an yang satu 

dengan lainnya dapat dipahami melalui tingkat kefasihan para pembaca tersebut di 

dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah ketika membaca al-Qur‟an. Adapun 

kesempurnaan bacaan seseorang tentang cara melafalkan biasanya masuk dalam 

cakupan “fashohah”oleh karena itu, umumnya fashohah diartikan kesempurnaan 

membaca dari seseorang tentang cara melafalkan seluruh huruf hijaiyah yang ada 

di dalam al-Qur‟an. Sedangkan adab adalah kesopanan seseorang baik ketika 

membaca, membawa serta mendengarkan bacaan al-Qur‟an. Dengan demikian 

sangat diperlukan adanya kesopanan tersebut.
37

 

g. Lagu )اْنَُْغُى( 

Nagam al-Qur‟an adalah ragam intonasi yang indah yang disuarakan 

dalam membaca al-Qur‟an. Dengan kata lain alunan suara yang indah dalam 

ragam nada, mulai dari rendah, menengah, tinggi dan tertinggi bahkan dengan 
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 Ahmad Munir dan Sudarsono, Ilmu Tajwid dan seni Baca al-Qur’an, h . 48. 
37

 Ahmad Munir dan Sudarsono, Ilmu Tajwid dan seni Baca al-Qur’an, h . 71-82 
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tambahan nada overtune yang tersebut dengan nada isti‟arah yang sejalan dengan 

pesan-pesan al-Qur‟an.
38

 

Adapun tujuh maqam lagu al-Qur‟an antara lain: 

1) Lagu Bayyati 

  Bayyati merupakan salah satu dari tujuh macam lagu yang sangat di dunia 

Tilawati al-Qur‟an. Bayyati sebagai sebuah nama standar lagu atau maqam yang 

oleh para Qori‟senior di Mesir dalam tradisi melagukan al-Qur‟an selalu 

menempatkan maqam bayyati sebagai lagu pertama. Lagu bayyati terdiri dari 

empat tingkatan nada yaitu, qoror, nawa, jawab, dan jawabul jawab.
39

 

2) Lagu Shaba 

  Lagu shaba adalah jenis irama lagu dalam membaca al-Qur‟an yang 

bergerak ringan dan cepat. Lagu Shaba ini mempunyai krakter irama yang lembut, 

halus, dan bermuansa kesedihan. Lagu Shaba memiliki empat tingkatan nada 

yaitu, awal maqam, nawa, jawab, dan quflah bustanjar.
40

 

3) Lagu Hijaz 

  Lagu hijaz adalah jenis irama dalam membaca al-Qur‟an yang bergerak 

dengan lambat dan penuh khidmat. Lagu hijaz memiliki empat tingkatan nada 

yaitu, awal maqam, hijaz kar, hijaz kar kur, dan alwan hijaz.
41

 

4) Lagu Nawahand 

  Lagu Nawahand adalah lagu yang mempunyai irama gerak ringan, lemah 

lembut, nahawand adalah jenis lagu yang tepat untuk digunakan ketika 
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 Muhsin Salim,Ilmu Nagham al-Quran Belajar Membaca al-Qur’an dengan Lagu 

(Metode SBA Teotik), h. 3 
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 Muhsin Salim, Ilmu Nagham al-Qur’an Belajar Membaca al-Qur’an dengan Lagu 

(Metode SBA Teotik), h. 26. 
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melantukan ayat-ayat yang bernuansa kesedihan. Lagu nawahand biasanya 

diawali dengan tingkatan nada yang terletak antara tingkatan nawa dan jawab, 

lagu nahawand terdiri dari empat tingkatan nada yaitu, awal maqam, nawa, 

jawab, dan quflah mahur 
42

 

5) Lagu Rast 

  Lagu Rast adalah jenis lagu ketika dalam membaca al-Qur‟an yang 

bergerak dengan ringan, cepat, dan lincah. Lagu Rast memiliki empat tingkatan 

nada yaitu, awal maqam, nawa, jawab, dan kuflah zinjiron.
43

 

6) Lagu Sika 

  Lagu Sika adalah jenis lagu ketika dalam al-Qur‟an memiliki krakteristik 

gerakan lambat. Lagu sika memiliki empat tingkatan nada yaitu, awal maqam, 

nawa, turki (jawab), dan raml.
44

 

7) Lagu Jiharka 

  Lagu Jiharka adalah jenis lagu yang memiliki krakteristik berirama raml,  

awal lagu jiharka ini mirip dengan awal lagu sika kemudian dilanjutkan dengan 

suara raml yang relatif lurus dan diikuti dengan nada sedikit lebih tinggi. Lagu 

jiharka ini memiliki tiga tingkatan nada yaitu, awal maqam. nawa, dan jawab.
45

 

h. Suara dan Napas 

Dalam kenyataanya suara manusia berbeda-beda, Perbedaan tersebut 

terletak pada merdu dan tidak merdunya suara seseorang, akan tetapi perbedaan-
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 Muhsin Salim, Ilmu Nagham al-Quran Belajar Membaca al-Qu’ran dengan Lagu 
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Teotik), h. 56 

44
 Muhsin Salim, Ilmu Nagham al-Quran Belajar al-Qur’an dengan Lagu (Metode SBA 

Teotik), h. 59 
45

 Muhsin Salim, Ilmu Nagham al-Qur’an Belajar Membaca al-Qur’an dengan Lagu 
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perbedaan tersebut menandakan bahwa manusia di dunia ini memiliki peluang 

untuk melatih suaranya sehingga mencapai kemerduan yang diinginkan. 

Perlu dipahami bahwa manusia hidup ini dunia dikaruniakan pernapasan 

yang berbeda-beda, ada yang sangat pendek, ada yang pendek, ada yang sedang, 

ada yang panjang dan ada yang sangat panjang. Oleh sebab itu seorang Qari‟dan 

Qari‟ah harus dapat memperkirakan dan mengendalikan nafasnya sendiri sehingga 

utuhlah bacaannya tidak terputus-putus.
46

 

8. Faktor-faktor Yang Memengaruhi Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

  Adapun faktor-faktor yang memengaruhi belajar membaca al-Qur‟an yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal 

a. Faktor Internal 

Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu 

sendiri. Faktor internal terdiri dari faktor biologis dan faktor psikologis. 

1) Faktor Biologis (Jasmani) meliputi segala hal yang berhubungan dengan 

keadaan fisik atau jasmani individu yang bersangkutan. 

2) Faktor Psikologis (Rohaniah) yang mempengaruhi keberhasilan belajar ini 

meliputi segala hal yang berkaitan dengan kondisi mental seseorang. 

Kondisi mental yang dapat menunjang keberhasilan belajar adalah kondisi 

mental yang stabil dan mantap.
47

 

b. Faktor Eksternal 

  Faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar individu itu 

sendiri. Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan 

masyarakat, dan faktor waktu. 
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1) Faktor lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama 

dalam menentukan perkembangan pendidikan seseorang, dan tentu saja 

merupakan faktor pertama dan utama pula dalam menentukan keberhasilan 

belajar seseorang. 

2) Faktor lingkungan masyarakat sebagai tempat tertentu yang dapat 

menunjang keberhasilan belajar santri diantaranya, teman bergaul, 

lingkungan sosial, bentuk kehidupan masyarakat, kegiatan santri dalam 

masyarakat. 

3) Faktor waktu (kesempatan) memang berpengaruh terhadap keberhasilan 

belajar seseorang anak santri, tentunya telah ketahui bersama. Sebenarnya 

yang sering menjadi masalah bagi santri bukan ada atau tidak adanya 

waktu, melainkan bisa atau tidaknya mengatur waktu yang tersedia untuk 

belajar.
48

 

C. Kerangka Pikir 

  Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan beberapa faktor yang telah didevinisikan sebagai masalah 

yang penting.
49

 Dari pengertian tersebut konsep penelitian merupakan penjelasan 

awal yang menghubungkan dua variabel sehingga  penelitian ini yaitu apabila 

metode tilawati berpengaruh pada peningkatan kemampuan membaca al-Qur‟an, 

maka akan ada perubahan kemampuan membaca al-Qur‟an yang baik. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka konseptual penelitian dapat di 

sajikan sebagai berikut: 

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Untuk melakukan penelitian diperlukan metode penelitian yang tersusun 

secara sistematis dengan tujuan agar data yang diperoleh valid, sehingga 

penelitian ini layak diuji kebenarannya. 

A. Jenis penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

pendekatan pendekatan eksperimen desain dengan desain penelitian yang 

digunakan yaitu  one grup – pretest – postest, dalam kegiatan uji coba tidak 

digunakan kelompok kontrol. Desain ini dilakukan dengan membandingkan hasil 

pretest dan postest pada yang diuji cobakan. Model yang digunakan dapat dilihat 

dari tabel berikut. 

Tabel 3.1 : Desain Penelitian 

 

   X    

 

Keterangan: 

   : Pretest 

X   : Treatment dan perlakuan 

   : Post Test
1
 

2. Lokasi penelitian 

  Lokasi Penelitian merupakan tempat yang dijadikan penelitian dan 

memperoleh data. Penelitian ini akan dilakukan sekolah Madrasah Tsanawiyah 

Madani Alauddin Pao-pao Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.  

                                                           
1
 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian ( Edisi Revisi Jakarta: PT Rineka Cipta 2002), 

h. 78 
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B. Variabel dan Desain Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

  Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang telah peneliti 

tetapkan untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi tentang hal tersebut 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

a. Variabel Independen 

Variabel bebas (Independen Variabel ) adalah Penerapan Metode Tilawati 

yang melambangkan dengan “X”. 

  Variabel independen (mempengaruhi, bebas) ialah variabel yang berperan 

memberi pengaruh kepada variabel lain atau variabel yang mempengaruhi dan 

menjadi sebab perubahan dan timbulnya variabel dependent (variasi terikat)
2
. 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah metode tilawati, yaitu kemampuan 

membaca al-Qur‟an yang diukur dalam bentuk peningkatan. Peningkatan yang di 

maksud disini yaitu adanya perubahan metode dari sebelumnya. Langkah 

pembelajaran dalam variabel bebas. Langkah awal pembelajaran dalam metode 

tilawati  yaitu: 

1) Apersepsi, mengulang materi pelajaran yang telah di ajarkan sebelumnya 

dan memberi contoh dan menerangkan materi pelajaran yang baru. 

2) Penanaman konsep, memberi penjelasan mengenai materi pelajaran baru 

dan mengusahakan peserta didik untuk memahami materi pelajaran yang 

sedang diajarkan. 

3) Pemahaman, latihan bersama-sama atau kelompok. 

4) Keterampilan, latihan secara individu untuk mengetahui tingkah 

kemampuan peserta didik dalam membaca. 

                                                           
2
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, cet. 21, (Bandung: Alfabeta, 2015). h, 61 
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  Tahap pembelajaran membaca al-Qur‟an metode tilawati menggunakan 

teknik klasikal individual terbagi menjadi 3 tahap yaitu: 

a) Guru membaca peserta didik mendengarkan 

b) Guru membaca peserta didik menirukan 

c) Guru dan peserta didik bersama-sama membaca 

Pembelajaran membaca al-Qur‟an dengan metode tilawati penerapan 

teknik baca simak terbagi menjadi 3 tahap yaitu: (1) guru menjelaskan pokok 

materi pada halaman yang akan di baca. (2) baca simak di awali dengan membaca 

secara klasikal dengan teknik klasikal peraga. (3) peserta didik membaca satu 

baris bergiliran sampai satu halaman sedangkan peserta didik yang tidak 

membaca, menyimak peserta didik yang lain  yang sedang membaca. 

b. Variabel Dependen 

Variabel terikat (Dependen Variabel) adalah Kemampuan Membaca al-

Qur‟an yang dilambangkan dengan “Y”. 

  Sedangkan variabel dependent (terpengaruh, terikat) ialah variabel yang 

dijadikan sebagai faktor yang dipengaruhi oleh sebuah atau sejumlah variabel lain. 

Variabel dependent juga bisa dikatakan sebagai variabel yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas.
3 Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang di 

maksud variabel terikat pada penelitian ini yaitu kemampuan membaca al-Qur‟an 

di Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Pao-Pao. 

  Kemampuan membaca al-Qur‟an merupakan keterampilan peserta didik 

dalam melafazkan bacaan berupa huruf-huruf yang diungkapkan dalam ucapan 

atau kata (Makharijul Huruf) dan tajwid yang sesuai dengan aturan yang berlaku, 

dalam hal ini membaca al-Qur‟an, yang mana kemampuan membaca al-Qur‟an ini 

di kategorikan: tinggi, sedang dan rendah. 

                                                           
3
 Sangkot Nasution, Variabel Penelitian, Program Studi Pendidikan Guru Raudhatul 

Athfal (PGRA) 5, no. 2 (Desember 2017), h. 2. 



50 
 

 
 

Adapun indikator dalam kemampuan membaca al-Qur‟an sebagai berikut: 

a) Kemampuan yang baik yaitu dapat membaca al-Qur‟an dengan benar dan 

lancar baik huruf maupun tajwid termasuk lagu-lagu al-Qur‟an. 

b) Kemampuan yang cukup, yaitu dapat membaca al-Qur‟an dengan benar huruf 

dan tajwidnya walaupun kurang sempurna kebenaranya. 

c) Kemampuan kurang yaitu tidak lancar membaca baik huruf maupun 

tajwidnya, atau tidak mengerti sama sekali, dengan kata lain tidak bisa 

membaca al-Qur‟an. 

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi pertimbangan dalam penelitian 

membaca al-Qur‟an yaitu: 

1. Ketepatan dalam membaca ayat al-Qur‟an berdasarkan tajwid 

2. Kefasihan dalam membaca 

3. Irama 
4
 

Dari ketiga kategori di atas peneliti mengadakan tes lisan dalam rangka 

mengetahui bagaimana kemampuan membaca al-Qur‟an peserta didik di 

Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Pao-pao. Tes dilakukan dengan dua 

tahap, tes tahap pertama di lakukan sebelum peserta didik di beri pembelajaran 

membaca al-Qur‟an dengan menggunakan metode tilawati  untuk mengetahui 

kemampuan awal peserta didik, dan tes kedua dilakukan setelah peserta didik di 

beri pembelajaran dengan menggunakan metode tilawati. 

2. Desain Penelitian 

Adapun desain dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

  

                                                           
4
 Aquami, Korelasi Antara Kemampuan Membaca al-Qur‟an dengan Keterampilan 

Menulis Huruf Arab Pada Mata Pelajaran al-Qur‟an Hadis di Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 

palembang, (UIN Raden Fatah Palembang), Vol. 3 No. 1/ Juni 2017, h. 84 
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   Keterangan:    

                   X               : Penerapan Metode Tilawati 

                   Y               : kemampuan membaca al-Qur‟an 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan yang ingin 

diteliti.
5
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VIII D 

Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin yang berjumlah 37 orang. 

2. Sampel  

Sampel dapat didefinisikan sebagai himpunan sebagian dari unsur-unsur 

populasi yang memiliki yang sama. Menurut Sugiyono, sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Karena tujuan penarikan 

sampel dari populasi adalah untuk memperoleh informasi mengenai populasi, 

maka sesuatu dimasukkan dalam sampel itu benar-benar mewakili semua individu 

yang terdapat dalam populasi itu sendiri.
6
 

Suharsimi Arikunto mendefinisikan pengertian sampel sebagai berikut: 

  “sampel adalah sebagian dari hasil populasi yang akan diteliti. Apabila 

lebih subjeknya kurang dari 100 lebih baik di ambil semua dan apabila 

subjek lebih besar dari 100 dapat antara 10%-15% atau 20-25% dari 

jumlah populasinya.” 

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti mengambil semua populasi 

untuk dijadikan sampel yang berjumlah 37 peserta didik dengan tujuan untuk 

memudahkan memperoleh data yang kongkrit serta relevan dari sampel. Adapun 

teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah teknik sampling jenuh. Hal 

ini dilakukan karena populasi kurang dari 100. 

                                                           
5
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Praktek, Rineka Cipta, 

Jakarta, 1997, h. 108 

6
 Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Makassar: Alauddin 

university Press, 2013), h. 166 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mendapatkan suatu data yang dibutuhkan dalam penelitiannya. Dalam 

mengumpulkan data maka seorang peneliti dapat menggunakan berbagai macam 

cara dari berbagai sumber. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan. Tujuannya yaitu untuk 

memperoleh data-data yang dibutuhkan. Dalam metode ini peneliti memakai 

teknik sebagai berikut:  

1. Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes yang digunakan penulis adalah tes 

lisan dimana tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan Peserta didik dalam 

membaca al-Qur‟an setelah menggunakan metode tilawati 
7
 

Adapun yang diukur melalui tes ini sebagai berikut: 

a. Ketepatan siswa membaca hukum bacaan nun mati dan tanwin apabila 

bertemu dari masing-masing huruf idzhar kholqi yaitu ha‟)ح( kha )خ(   ,‟ain )ع), 

gain )غ(    , ha‟ )ه(  dan hamzah . )ء(,     

b.  Ketepatan siswa membaca hukum bacaan nun mati dan tanwin dari masing-

masing huruf idgham yaitu ya‟)ي(, nun  )ن( , mim )م(, lam )ل(, ra‟  )ر( dan 

wawu   )و(  

c. Ketepatan siswa membaca hukum bacaan nun mati dan tanwin apabila 

bertemu huruf iqlab yaitu ba‟ )ب( 

                                                           
7
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta:Rineka 

Cipta 2015), h. 109 



53 
 

 
 

d. Ketepatan siswa membaca hukum bacaan nun mati dan tanwin apabila 

bertemu masing-masing huruf ikhfa’ yaitu ta‟)ت( sa )س(    , zai )ز(   , dal )د(   , 

zal )ذ(, zim )ج(   , sin )س(, syin )ش(, sad )ص(   , dad )ض(, tha‟)ط( fa‟ )ف(  , qaf‟)ق(, 

dan kaq )ك(   . 

e. Ketepatan siswa membaca hukum bacaan qolqolah apabila bertemu huruf qof 

()ق  ,tha ’ba , )ط( ()ب , jim ( )ج , dan dal ( )د.   

f. Ketepatan siswa membaca bacaan mad thobi’I apabila ada huruf ali  , )ا( 

wawu ( )و , dan ya’ ()ي  . 

g. Ketepatan siswa membaca hukum bacaan waqaf apabila bertemu dari masing-

masing tanda waqaf. 

Tabel 1 

Tabel penilaian Kualitas Kemampuan Membaca 

Skor  Keterangan 

45 Baik 

35 Sedang 

20  Rendah/kurang 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis, dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-

peraturan, notulen rapat, cacatan harian seperti arsip-arsip dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian.
8
 

     Adapun data yang digali melalui teknik ini adalah: 

a. Sejarah singkat dan latar belakang berdirinya Madrsah Tsanawiyah Madani 

Alauddin Pao-Pao 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta:Rineka 
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b. Visi dan misi Madrasah Tsanawiyah  Madani Alauddin Pao-Pao 

c. Keadaan guru di Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Pao-pao 

d. Keadaan siswa di Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Pao-pao. 

3. Observasi  

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh 

peneliti atau data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui 

penggunaan panca indera.
9
 Teknik pendukung ini digunakan dengan cara 

mengamati secara langsung kondisi di lapangan untuk  mengamati secara 

langsung bacaan al-Qur‟an pada peserta didik Madrasah Tsanawiyah Madani 

Alauddin Pao-Pao. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab 

permasalahan penelitian. Keberhasilan penelitian banyak ditentukan oleh 

instrumen penelitian yang digunakan.  

Adapun instrumen peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah: Soal 

berupa tes tertulis yaitu pretest yang diberikan kepada siswa sebelum dilakukan 

perlakuan dan posttest yang diberikan setelah perlakuan yaitu penerapan metode 

tilawati 

a. Rancangan Instrumen 

Rancangan instumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

                                                           
9
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta:Rineka 

Cipta 2015), h. 135 
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1) Tes yang peneliti gunakan adalah untuk mengetahui penguasaan ilmu 

tajwid peserta didik dan untuk mengukur kemampuan membaca al-Qur‟an 

peserta didik, yaitu dengan mengadakan tes lisan. 

2) Instrumen untuk metode dokumentasi adalah pedoman dokumentasi. 

Pedoman dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mengetahui profil 

madrsah, jumlah guru, struktur organisasi madrasah dan lain-lain. 

b. Rancangan Kisi-kisi Instrumen 

Ada dua macam kisi-kisi yang harus disusun oleh peneliti sebelum merancang 

kisi-kisi instrumen, yaitu : 

1) Kisi – kisi umum adalah kisi-kisi yang dibuat untuk menggambarkan 

semua variabel yang akan diukur, dilengkapi dengan semua kemungkinan 

sumber data, semua metode dan instrumen yang mungkin dapat dipakai. 

Yang termuat di dalam kisi-kisi umum ini baru rancangan ideal. Tentang 

apakah semua sumber data, metode, dan instrumen tetap akan dipakai 

atau tidak, tergantung dari ketepatan menurut pertimbangan peneliti. 

2) Kisi – kisi khusus yaitu kisi-kisi yang dibuat untuk menggambarkan 

rancangan butir-butir yang akan disusun untuk sesuatu instrumen.
10

 

Rancangan kisi-kisi yang dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:                                                 Tabel 2 

Kisi-kisi Instrumen Variabel Penelitian (Kisi-kisi Umum) 

Variabel Penelitian Sumber Data Metode  Instumen 

Variabel Bebas :  

Metode Tilawati 

Peserta didik Tes Tes lisan 

Variabel Terikat : 

Kemampuan membaca  

al-Qur‟an 

 

Peserta didik 

 

Tes  

 

Tes lisan  

 

                                                           
10

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, ( Jakarta : PT. 

Rineka Cipta, 2006),143. 
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Tabel 2 

Kisi – Kisi Tes Kemampuan Membaca Al – Qur’an 

Variabel  Instrumen  Indikator  

 

 

 

 

  

 

 

Kemampuan 

Membaca 

 Al-Qur‟an 

( Variabel 

Terikat) 

 

 

 

                      

                       

                     

                       

                        

                       

                         

                     

                         

         

 

 

 

 

Lancar  

 

Sesuai 

makharijul 

huruf 

 

Ketepatan 

berwaqaf 

 

 

Ketepatan 

harakat 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Teknik Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya 

ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk populasi dimana sampel diambil. 
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Yang termasuk dalam teknik statistik deskriptif sebagai berikut: 

1) Rata-rata (  ̅ ) 

 ̅  
   

 
  

           Dengan : 

                             ̅    : Skor rata-rata 

                          xi   : Nilai ujian 

                          n    : Jumlah sampel  

2) Standar Devisi (SD) 

  √
          

   
 

            Dengan : 

                          s    : Nilai standar devisi 

                          xi  :  Nilai ujian 

                          x   : Nilai rata-rata 

                          n   : Jumlah sampel
11

 

3) Varians (  ) 

 

    
       ̅  

     
  

Dengan :  

                                                           
11

 Nana Sudjana, Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: ALFABETA, 

2015, h. 93 
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                      : Varians sampel  

                  n   : Jumlah sampel
12

 

2. Teknik Statistik Inferensial 

1) Uji Prasyarat (Uji Asumsi Dasar) 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data adalah bentuk pengujian tentang kenormalan distribusi 

data. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah data yang terambil 

merupakan data berdistribusi normal atau bukan. Uji normalitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah sampel yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Uji yang 

digunakan dalam normalitas adalah uji chi kuadrat. 

 

 

Keterangan: 

   : Harga Chi-kuadrat 

fo : frekuensi dari yang diobservasi 

fh : frekuensi yang diharapkan 

k  : banyak kelas
13

 

b. Uji Homogenitas  

Setelah diketahui data hasil penelitian berdistribusi normal, maka 

selanjutnya diadakan pengujian homogenitas. Penguji homogenitas berfungsi 

apakah kedua kelompok populasi itu bersifat homogen atau heterogen. Yang 

dimaksud uji homogenitas disini adalah menguji mengenai sama tidaknya variasi-

                                                           
12

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, h. 57 

13
 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung : Alfabeta,2015), h. 107 

𝑥   
  𝑓𝑜  𝑓ℎ  

𝑓ℎ

𝐾

𝐼
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variasi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas ini dilakukan terhadap 

hasil pretest, posttest, observasi kemampuan membaca al-Qur‟an  dan pada kelas 

VIII D Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Paopao.  

Uji homogenitas yang digunakan pada penelitian ini adalah uji fisher. 

.        
               

               
 

  Perhitungan hasil homogenitas dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai         dengan        pada taraf signifikasi a = 0,05 dan dk pembilang =   -1 

dan dk penyebut   -1. Apabila                  maka kedua kelompok data 

tersebut memiliki variasi yang sama satu homogen. 
14

 

3. Pengujian Hipotesis 

Setelah melakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, 

maka selanjutnya adalah uji hipotesis penelitian untuk mengetahui apakah Hasil 

pembelajaran al-Qur‟an peserta didik kelas 2 Madrasah Tsanawiyah yang 

diajarkan menggunakan metode tilawati lebih baik dari pada pembelajaran al-

Qur‟an Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Paopao, dengan menggunakan 

rumus Uji t satu sampel yaitu: 

   
 ̅ ̅   

  √ 
  

Keterangan :  

X = rata-rata sampel 

µ = rata-rata populasi/penelitian terdahulu 

S  = Standar Deviasi 

                                                           
14

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

2014), h. 199 
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n  = jumlah (banyaknya) sampel 

 Selanjutnya, nilai         yang diperoleh dikonsultasi dengan nilai 

       , taraf signifikansi 5% dan derajat df= n – 1. Jika nilai                 , 

maka    diterima dan    ditolak. Dan sebaliknya, jika nilai                 , 

maka    ditolak dan    diterima
15

 

F. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini yaitu meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur‟an  dalam pembelajaran al-Qur‟an menggunakan 

metode tilawati. Keberhasilan penilaian tindakan kelas ini ditandai dengan adanya 

perubahan kearah perbaikan. Adapun keberhasilan akan terlihat apabila kegiatan 

kemampuan membaca al-Qur‟an menggunakan tilawati memiliki peningkatan. 

Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini adalah apabila 86% dari jumlah peserta 

didik yaitu 15 akan mendapat nilai dengan kriteria baik. 

G. Prosedur Penelitian  

Dalam penelitian terdapat beberapa prosedur yang dilakukan peneliti agar 

penelitian berjalan secara sistematis, Adapun prosedur penelitian ini adalah: 

1. Tahap persiapan  

  Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti pada tahap persiapan 

adalah: 

a. Melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing terkait penelitian yang akan 

dilakukan. 

b. Membuat perencanaan belajar tilawati 

c. Menyiapkan surat-surat izin penelitian 

                                                           
15

 Ridwan dan Sunarto, Pengantar Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 120 



61 
 

 
 

d. Persiapan-persiapan yang lain sebagai pelengkap dan penunjang demi 

berjalannya penelitian 

2. Tahap pelaksanaan 

Adapun langkah-langkah tahap pelaksanaan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Menentukan populasi dan sampel penelitian 

b. Kelas eksperimen  diberikan pretest tentang materi metode tilawah dengan 

tujuan untuk mengetahui kemampuan membaca al-Qur‟an sebelum materi 

diajarkan. 

c. Kelas eksperimen diberi tes dengan membaca al-Qur‟an. 

d. Kelas eksperimen diberikan pretes tentang materi Metode tilawati, dengan 

tujuan untuk mengetahui hasil kemampuan membaca al-Qur‟an setelah materi 

diajarkan sesuai dengan tindakan kelas.  

e. Setelah mengetahui hasil pretes dan postes diperoleh data primer yang 

menjadi data utama penelitian. 

f. Menganalisis data 

g. Menyimpulkan data.   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Sejarah Singkat Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Pao-Pao  

Pesantren/Madrasah Madani Alauddin, NSM/NSPP 121273060002/ 

40319979 berdiri pada tahun 2001 s.d sekarang. Pesantren/Madrasah Madani 

Alauddin beralamat di Jl. Bontotangnga No. 36 Kel. Paccinongan Kec. Somba 

Opu. Kab. Gowa – Sulawesi Selatan (Kode Pos: 92111). Bermula dari pemikiran 

tentang pentingnya lembaga pendidikan, maka di tahun 2001 Rektor IAIN 

Alauddin Makassar (saat itu dijabat oleh Prof. Dr. H. Abd. Muin Salim. Periode 

1988-2002) menyetujui pendirian Yayasan Keluarga Besar IAIN Alauddin yang 

berakte notaris pendirian No. 29 Tahun 2001 tertanggal 20 maret 2001.    

Ditahun yang sama, tertanggal 9 Oktober 2001 proses pendirian dimulai 

dengan keluarnya Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Keluarga Besar 

IAIN Alauddin Makassar No. 2 Tahun 2001 tentang Persiapan Pengelolaan 

Pesantren/Madrasah Madani Alauddin. Tim persiapan pengelola mengawali 

kegiatannya dengan mengadakan seleksi penerimaan calon mengajar (pendidik) 

pada tanggal 20 Januari 2002, sebanyak 14 orang pengajar dinyatakan lulus. 

Berdasarkan SK Badan Pengurus Yayasan Keluarga Besar IAIN Alauddin 

Makassar No. 01 Tahun 2002 tanggal 17 mei 2002 tercantum dengan kualifikasi 

ijazah sebagai berikut: 
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Tabel 4. 3 Jumlah Tenaga Pendidik Mts Madani 

2002/2003 

No Kualifikasi Ijazah Jumlah  
1. S2 2 
2. S1 12 

Total 14 
 

No Perguruan Tinggi Jumlah 
1. IAIN 6 
2. UNM 7 
3. UNISMUH 1 

 Total 14 

Sumber Data : Arsip Pesantren/Madrasah Madani Alauddin        

Pesantren/Madrasah Madani Alauddin Paopao mulai menerima peserta 

didik baru tahun pelajaran 2002/2003. Jumlah peserta didik yang diterima tahun 

pertama sebanyak 40 orang. Penerimaan dan pendirian madrasah ditandai dengan 

keluarnya Surat Persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gowa 

yang dimulai oleh Kepala Biro Kesra (Asisten IV). Pengelolaan Madrasah dengan 

SK Badan Pengurus Yayasan Keluarga Besar IAIN Alauddin Makassar no. 04 

Tahun 2002 Tanggal 01 Agustus 2002 tentang pengangkatan Direktur, kepala 

Madrasah, Wakil Kepala Madrasah, dan Tata Usaha Pesantren/Madrasah Madani 

Paopao Kab. Gowa. 

Sejak Tanggal 07 Oktober 2002 dimulai pembinaan bahasa Arab, bahasa 

Inggris, baca tulis al-Qur‟an dan pengalaman ibadah dengan memanfaatkan 

mahasiswa PKL plus dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar. Bimbingan tersebut berkelanjutan dengan menggilir mahasiswa PKL 

plus. Setelah satu periode selesai, mahasiswa PKL plus tersebut digantikan oleh 

mahasiswa PKL plus lainnya. 

Secara runtut, pendirian Madrasah Tsanawiyah Madani dapat dilihat pada 

penerbitan SK dan kegiatan lainnya secara kronologis sebagai berikut: 
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a) SK Rektor No. 28 Tahun 2001 tentang Panitia Pembangunan 

Pesantren/Madrasah Madani Alauddin Paopao dengan mengangkat Prof. Dr. 

H. Bahaking Rama, MS. Ketua. Berdasarkan SK inilah Tanggal 21 Januari 

2001 di ruang Pembantu Rektor III dilakukan pertemuan panitia untuk 

menetapkan rencana pengembangan Pesantren/Madrasah Madani Alauddin 

Paopao. 

b) Pada Tanggal 21 Juni 2001 terbit SK Rektor No. 83 Tahun 2001 tentang 

Pelaksanaan Pengembangan Pesantren/Madrasah Madani Alauddin Paopao. 

SK ini sekaligus mencakup SK rektor IAIN Alauddin No. 28 Tahun 2001 

tentang Panitia Pelaksana Pembangunan Pesantren/Madrasah Madani 

Alauddin Paopao, kemudian menyerahkan tugas itu kepada Yayasan Keluarga 

Besar IAIN Alauddin Makassar sebagai penyelenggara pembangunan lembaga 

pendidikan tersebut. 

c) SK Badan Pengurus Yayasan Keluarga Besar IAIN Alauddin Makassar No. 

02 Tahun 2001 Tanggal 1 September 2001 tentang Pendirian/Pembukaan 

Pesantren/Madrasah Madani Alauddin Paopao dan penerimaan peserta didik 

baru dimulai Tahun Pelajaran 2001/2002. 

d) SK Badan Pengurus Yayasan Keluarga besar IAIN Alauddin Makassar No. 02 

Tahun 2001 Tanggal 09 Oktober 2001 tentang tim persiapan pembukaan 

Pesantren/Madani Alauddin Paopao dengan mengangkat Drs. Chaeruddin B. 

sebagai Ketua dan Drs. Sulaiman Saad, M. Pd sebagai Sekretaris. SK ini 

menetapkan untuk membentuk tim Persiapan Pembukaan Pesantren/Madrasah 

Madani Alauddin Paopao. 

e) Tanggal 20 Oktober 2001 Tim Persiapan Pembukaan Pesantren/Madrasah 

Madani Paopao mengadakan pertemuan anggota untuk menindaklanjuti SK 
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badan pengurus yayasan dan selanjutnya membuat dan mempersiapkan 

rencana kurikulum madrasah serta lembar informasi. 

f) Tanggal 22 November 2001 bertempat di ruangan PR III IAIN Alauddin 

Makassar Tim persiapan pembukaan Pesantren/Madrasah Madani Alauddin 

Paopao mengadakan pertemuan dengan tim pengarah pembahas konsep 

kurukulum dan lembar informasi. 

g) Tanggal 14 Januari 2002 Tim Persiapan Pembukaan Pesantren/Madrasah 

Madani Alauddin Paopao mengadakan pertemuan anggota membicarakan 

seleksi penerimaan calon pendidik. 

h) Tanggal 28 Januari 2002 Tim persiapan pembukaan Pesantren/Madrasah 

Madani Alauddin Paopao mengadakan seleksi calon tenaga pendidik bersama 

Tim penguji yang hasilnya diumumkan pada tanggal 01 April 2002 dengan 

menerima 14 orang pendidik. 

 

Tabel 4.4 Daftar Nama-nama Tenaga Pendidik Madrasah Tsanawiyah 
Madani Alauddin TP. 2002/2003 

No Nama Bidang Studi 

1. 
Zaenuddin Bahasa Inggris 

2. 
St. Rostina Bahasa Indonesia 

3. 
Ahmad Yani, S. Ag. Akidah Ahlak 

4. 
Muh. Natsir, S.Pd. Matematika  

5. 
Dra. Besse Aisyah Ipa Fisika 

6. 
Basnan, M.Ag Bahasa Arab 

7. Abd. Rajab, S.Ag 
Al-Qur‟an Hadis 

8. Muh. Sahid, S. Ag. 
Sejarah Kebidayaan Islam 

9. Sukarni Nur, S.Pd 
Ips Ekonomi 
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10. Edi. Wangsa, S.Pd. 
 PPKn 

11. Suhardi, S.Pd. 
Penjaskes 

12. Ramli Rasyid, S.Pd. 
Fikih  

13. Nurlaela, S.Pd. 
IPS (Sejarah, Geografi) 

14. St. Nurjannah, S.Pd. 
IPA (Biologi) 

  Sumber : Arsip Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin 

i)  Bulan April-Juni 2002 mengadakan sosialisasi pada masyarakat dengan 

kegiatan bersurat ke masjid dan sekolah yang berada di Kec. Somba Opu Kab. 

Gowa yang berisi informasi keberadaan Pesantren/Madrasah Madani Alauddin 

Paopao dan pengumuman penerimaan peserta didik baru. Kemudian 

mengunjungi sekolah SD/MI yang berada di sekitar lokasi 

Pesantren/Madrasah Alauddin Paopao dan bertemu langsung dengan peserta 

didik kelas VI serta  menyurat ke orang tua peserta didik yang anaknya sedang 

mengikuti UAN. 

j) Tanggal 27 April 2002 mulai membuka pertemuan antara pengurus yayasan 

dengan pendidik yang lulus seleksi di gedung Pesantren/Madrasah Madani 

Alauddin Paopao dan menyiapkan formulir pendaftaran. 

k) Tanggal 24 Juni 2002 mulai membuka kantor dan pendaftaran peserta didik 

baru Tahun 2002/2003 dan menyaring 36 orang dan menjadi peserta didik 

angkatan pertama. 

l) Tanggal 26 Juni 2002 diadakan pertemuan di ruang rapat senat IAIN Alauddin 

antara Pengurus Yayasan Keluarga besar IAIN Alauddin Makassar dengan 

Tim Persiapan pesantren/Madrasah Madani Alauddin Paopao dengan agenda 
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acara laporan panitia pembangunan dan laporan persiapan Pesantren/Madrasah 

Madani Alauddin Paopao. 

m) Tanggal 3 Juli 2002 diadakan pertemuan tenaga pendidik yang lulus dalam 

seleksi guna membicarakan Materi Orientasi Siswa (MOS). 

n) Tanggal 15 Juli 2002 mulai membuka madrasah dan mengadakan persiapan 

Masa Orientasi Siswa Baru yang dibuka secara resmi pada tanggal 17 Juli oleh 

pengurus yayasan dengan jumlah peserta orientasi 36 orang peserta didik 

dengan rincian 24 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. 

o) Tanggal 22 juli 2002 mengikuti upacara peresmian penggunaan gedung 

madrasah dan pembukaan secara resmi Tahun Pelajaran 2002/2003 oleh 

Bupati tingkat II Kab. Gowa dan secara formal berakhir pula tugas tim 

persiapan. 

p) SK Badan Pengurus Yayasan Keluarga Besar IAIN Alauddin Makassar No. 4 

Tahun 2002 Tanggal 01 Agustus 2002 tentang pengangkatan Direktur, Kepala 

Madrasah, Wakamad, dan Tata Usaha Pesantren/Madrasah Madani Alauddin 

Paopao. 

q) Yayasan Keluarga Besar IAIN Alauddin Makassar berubah nama menjadi 

Yayasan Keluarga Besar UIN Alauddin Makassar seiring dengan perubahan 

IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar.
1
 

b. Profil Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin 

Nama Madrasah            : MTs Madani Alauddin 

Alamat                     : Jl. Bontotangna no. 36, Kel. Paccinongan, Kec. Somba  

Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan 

Ketua Yayasan : Dr. H. Marjuni, S.Ag., M.Pd. I. 

Direktur : Dr. H. A. Achruh AB. P., M.Pd.I. 

                                                           
1
 Mts Madani Alauddin, “Sejarah MTs Madani” Website, http://www. mtsmadani. sch. 

id/2020/07/sejarah-mts-madani-alauddin. html (Diakses pada Juli 2020) 
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Email : madani_alauddin@yahoo.com 

Web : www.mtsmadani.sch.id 

Akreditas  : No. SK : 069/SK/BAP-SM/XII/2013 (Akreditasi “A) 

Luas Lahan : 50.000    (No.593.33/14/Dit/Arg.1987) 

Luas Bangunan : 5000    

Akte Pendirian : No. 29 Tahun 2006 

SK. Kemenkunham : No AHU-0030805.AH.01.04.Tahun 2016 

Akte Notaris : No. 02 Tahun 2016 (tentang Yayasan Besar UIN 

Alauddin Makassar) 

c. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah  

Adapun visi, misi, tujuan dan kegiatan ekstra maupun fasilitas 

pesantren/Madrasah Madani Alauddin Paopao adalah sebagai berikut: 

1) Visi  

Menjadi pusat unggulan pembentukan dan pembinaan sumber daya 

manusia yang menguasai ilmu pengetahuan (agama dan umum), teknologi dan 

memiliki akhlak yang terpuji. 

2) Misi  

a) Meningkatkan kualitas peserta didik dalam bidang ilmu agama dan umum serta 

teknologi. 

b) Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bidang penguasaan bahasa 

asing (Arab dan Inggris). 

c) Membiasakan peserta didik mengamalkan nilai-nilai akhlak-alqarimah. 

d) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dalam rangka peningkatan kualitas 

belajar mengajar 

e) Menyiapakan saran pendidikan yang memadai. 

3) tujuan  
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Berdasarkan visi misi tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah: 

a) Tercapainya peserta didik yang cerdas, berkarakter dan memiliki integritas. 

b) Kemampuan berbahasa yang unggul dan kompetitif 

c) Berakhlakul karimah dan mempunyai pandangan yang luas. 

d) Tenaga pendidik yang berdedikasi dan berkomitmen yang tinggi 

e) Tersedianya fasilitas yang memadai. 

d. Kegiatan Ekstra 

Kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler di Madrasah Madani alauddin meliputi: 

1) Pramuka 

2) Paskibra 

3) PMR 

4) UKS 

5) Olahraga 

6) Sanggar Seni 

7) Tahfidz  

e. Sarana dan Prasarana 

Pesantren/Madrasah Madani Alauddin memiliki fasilitas yang dapat 

dikategorikan memadai dan mendukung berlangsungnya proses pembelajaran 

yang kondusif, fasilitas tersebut meliputi: 

Tabel 4.5 Daftar sarana dan prasarana Mts Madani Alauddin  

TP. 2021/2022 

No Fasilitas Keterangan 

1. Ruang kelas Baik 

2. Kantor  Baik 

3. Ruang kepala madrasah Baik 

4. Ruang guru Baik 
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No Fasilitas Keterangan 

5. Perpustakaan Baik 

6. Tempat Ibadah/Masjid Baik 

7. Lab. Komputer Baik 

8. Lab.Sains Baik 

9. Koperasi  Baik 

10. Kantin  Baik 

11. Ruang Galeri Baik 

12. Ruang Kegiatan Ekstrakurikuler Baik 

13. Pengaman CCTV Baik 

14. Ruang Osis Baik 

15. Toilet Baik 

16. Fasilitas Olahraga Baik 

17. LCD Baik 

 

f. Keadaan guru MTs Madani Alauddin Pao-Pao 

Guru yang sering juga disebut tenaga pendidik merupakan salah satu tokoh 

utama dalam dunia pendidikan yang sangat berperan penting dalam memberikan 

pendidikan kepada peserta didik khususnya di Madrasah Tsanawiyah Madani 

Alauddin. Dengan adanya tenaga pendidik ini pula maka sangat diharapkan dapat 

memberikan bimbingan dan perhatian secara professional dengan menggunakan 

metode dan strategi yang tepat agar nantinya tercipta suasana kondusif dalam 

proses pembelajaran. 

Adapun keadaan tenaga pendidik dan kependidikan Madrasah Tsanawiyah 

Madani Alauddin Kabupaten Gowa Tahun Pembelajaran 2020/2021, dapat dilihat 

pada table berikut: 
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Tabel 4.6 Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Mts Madani 

Alauddin Tahun Pelajaran. 2020/2021 

No Nama Guru/Pegawai Bidang 

Studi 

Tugas  

Tambahan 

Ket. 

1. Abd. Rajab, S.Ag., 

M.Th.I 

Bahasa Arab Kepala madrasah PNS 

2. Herna, S.Ag Aqidah 

Akhlak 

Wakamad 

Kurikulum 

PNS 

3. Dra. Besse Biologi Wakamad 

Kesiswaan 

GTY 

4. Nurhidayat, S.Pd Bahasa Arab Wakamad Sarpras 

& Humas 

GTY 

5. Ahmad H., S.Pd.I., 

M.Pd.I 

Qur‟an 

Hadist 

Kepala Tata Usaha GTY 

6. ST. Ruggayyah, S.Pd Bahasa 

Inggris 

Bendahara GTY 

7. Dra. Kamariyah Fikhi Kepala 

perpus/Wali Kelas 

8C 

PNS 

8. Rahmadani, S.Pd Aqidah 

akhlak 

Kepala Lab. 

Komputer 

GTY 

9. Sophya Pratiwi, S.Pd Aqidah 

Akhlak 

Kepala Lab. 

Sains/Wali kelas 

9D 

GTY 

10. Rezki Asrianti, S.Pd Bahasa 

Indonesia 

Wali Kelas 7A GTY 

11. Riska Mustifa Putri, S.Pd. Bahasa Arab Wali Kelas 7B GTY 

12. Try Suharto, S.Pd PKN Wali Kelas 7C GTY 

13. Darlina, S.Ag Matematika Wali Kelas 7D PNS 

14. Amiruddin Mansur, S.Pd., 

M.Pd 

Matematika Wali Kelas 8A GTY 
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No Nama Guru/Pegawai Bidang 

Studi 

Tugas  

Tambahan 

Ket. 

15. Nur Fajrin Arafah, S.Pd IPS Wali Kelas 8B GTY 

16. Ilham Asnawi, S.Pd Fikhi Wali kelas 8D GTY 

17. Rahmaini, S.Pd Bahasa Arab Wali Kelas 8E GTY 

18. Dewi Sartika, S.Pd IPA Wali Kelas 8F GTY 

19. Dwi Hardiyanti, S.Pd Matematika Wali kelas 9A GTY 

20. Samsukur, S.Pd IPS Sejarah Wali Kelas 9B GTY 

21. Satriya Afrizki, S.Pd., 

M.Pd 

Seni Budaya Wali kelas 9C PNS 

22. A. Fatmawati, S.Pd Bahasa 

Inggris 

Wali Kelas 9E GTY 

23. Sabaruddin, S.Pd.I Bahasa Arab  PNS 

24. Aldi Reskianto, S.Pd Penjaskes  GTY 

25. Sitti Hasmah, S.Pd Bahasa 

Indonesia 

 GTY 

26. Nadrahwati,S.Pd Bahasa 

Indonesia 

 GTY 

27. Mahmud Masykur 

Hannan, S.Pd 

Bimbingan 

Konseling 

 GTY 

28. Nurul Alfiat, S.Pd Seni Budaya  GTY 

29. Asriadi, S.Pd BTQ  GTY 

30. Andi Fadhil Fauzan, S.Pd SKI  GTY 

31. Hasnita, S.Sos  Staf Administrasi  PTY 

32. A. Mutmainnah, S.IP  Staf Perpustakaan PTY 

33. Muh Taufik, S.Pd  Staf Publikasi dan 

Dokumentasi  

PTY 
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No Nama Guru/Pegawai Bidang 

Studi 

Tugas  

Tambahan 

Ket. 

34. Nurdin   Security  PTY 

35. Heri setiadi   Security  PTY 

  Sumber : Data Sekolah Mts Madani Alauddin 

 

Tabel 4.7 Daftar Nama-nama Pengelolah MTs Madani UIN  

Alauddin Makassar Tahun Pelajaran 2021/2022 

Nama  Tugas  

Abd. Rajab, S.Ag., M. Th.I Kepala Madrasah Tsanawiyah Madani 
Alauddin 

Ahmad H, S.Pd.I., M.Pd.I Kepala Tata Usaha Madrasah Madani 
Alauddin 

Herna, S.Ag. Wakil Kepala Mts Bid. Kurikulum 

Nurhidayat, S.Pd. Wakil Kepala MTs Bid. Sarana Prasarana 
dan Humas 

Dra. Besse Wakil Kepala MTs Bid. Kesiswaan 

Rudianto, S.Pd.I., M.Pd.I Bendahara Umum 

ST. Rugayyah, S.Pd Bendahara BOS 

Dra. Kamariyah Kepala Perpustakaan Mts Madani Alauddin 

Andi Rahmadani, S.Pd., M.Pd. Kepala Lab. Komputer Madani Alauddin 

Sopya Pratiwi, S.Pd., M. Pd. Kepala Lab. IPA MTs Madani Alauddin 

A. Fadhil Fauzan, S. Pd. Staf Administrasi MTs Madani Alauddin 

Andi Nurul Mutmainnah, S.Ip. Staf Perpustakaan MTs Madani Alauddin 

Nuraini Kusuma Wardhani, S.Si. Staf Lab. IPA Madani Alauddin 

Muh. Taufik, S.I.Kom. Dokumentasi dan Publikasi 

  Sumber : Data sekolah MTs Madani Alauddin 
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g. Keadaan Peserta Didik Mts Madani Alauddin Pao-Pao 

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan yang baik 

pendidikan informal, maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan 

jenis pendidikan tertentu. Siswa adalah kompunen masukan dalam sistem 

pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi 

manusia menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional. 

Tabel 4.8 Keadaan Peserta Didik MTs Madani Alauddin TP. 2020/2021 

No  kelas  Jumlah Siswa  Total  

Laki-Laki Perempuan  

1. VII A 18 20 38 

2. VII B 15 22 37 

3. VII C 19 19 38 

4. VII D 17 18 35 

5 VIII A 18 18 36 

6. VIII B 26 18 35 

7. VIII C 26 9 37 

8.  VIII D 18 21 39 

9. VIII E 22 12 34 

10. VIII F 26 10 36 

11. IX A 19 20 39 

12. IX B 17 20 37 

13. IX C 16 22 38 

14. IX D 13 26 39 
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No  kelas  Jumlah Siswa  Total  

Laki-Laki Perempuan  

15 IX E 28 11 39 

Total 298 259 557 

  Sumber : Data sekolah MTs Madani Alauddin 

2. Deskripsi Kemampuan Membaca al-Qur’an Peserta Didik sebelum  

Penerapan Metode Tilawati 

Dalam penelitian ini akan disajikan hasil penelitian berupa tes, dimana ada 

2 tes yang dilakukan yaitu pre test dan postest. Adapun hasil yang telah diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

a.   Tes pertama sebelum Penerapan (Kamis, 12 Mei 2022) 

Tes ini dilakukan sebelum penerapan metode Tilawati pada pembelajaran 

BTQ membaca al-Qur‟an di Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Pao-pao 

khususnya di kelas VIII D. Tes ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

membaca al-Qur‟an peserta didik sebelum menerapkan metode tersebut. 

Adapun hasil yang diperoleh sebelum diterapkan metode tilawati dapat 

dilihat pada tabel  dibawah ini : 

Tabel 4.9 

Hasil Tes Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa Kelas VIII D di 

Mts Madani Alauddin Pao-Pao 

No   

Nama  

Indikator  Nilai  

1 2 3 

1. Aqil  Muhtarirullah 20 20 20 60 

2. Aqilah Nazihah Aswan 35 20 20 75 

3. Arung  Arwandy 20 20 20 60 

4. Hiro Jabal Nur 20 20 20 60 
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No   

Nama  

Indikator  Nilai  

1 2 3 

5. Keisha Adibah Azmi 20 35 20 75 

6. Keisha Neolani Winata 20 20 20 60 

7. Khafifah Ramadani Azis 35 35 20 80 

8. Khoirul Adnan 20 20 20 60 

9. Miska Aini Salsabila 20 20 20 60 

10. Muh. Aidil Muhflih 20 20 35 75 

11. Muh. Alfan Putra Dwitama 20 20 20 60 

12. Muh. Alfath Asyari Raafi 20 20 20 60 

13. Muh. Azwar  Zacky Syam 20 20 20 60 

14. Muh. Faqieh Baharuddin 35 20 35 80 

15. Muhammad Alfachri Wardianata 20 20 20 60 

16. Muhammad Qhadafi Ma‟arif 20 20 20 60 

17. Nadia Ul Husna. J 20 20 20 60 

18. Nadya Syahirah Asis 20 20 20 60 

19. Naswah  20 20 20 60 

20. Nur Ainun Rohma 35 20 20 75 

21. Nur Annisa  20 35 20 75 

22. Nur Azizah Aprianti 20 20 20 60 

23. Raffi Pradana Ntoi 20 20 20 60 

24. Rahmatullah Slamet 20 35 20 75 

25. Rani Shiva Iswari 20 20 20 60 

26. Rezki Dwi Wulan Suci 20 20 20 60 
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No   

Nama  

Indikator  Nilai  

1 2 3 

27. Rezky Anggraeni Hasyim 20 20 20 60 

28. Shafia Sabila Sungkar 20 35 20 75 

29. Siti Azizah Syamsu 20 20 35 75 

30. Siti Fadhillah Amaliyah Husain 20 20 20      60 

31. Siti Nur Arina 30 20 20 75 

32. Suharmim Bimulia Pratama 20 20 20 60 

33. Nur Azizah  20 20 20 60 

34. Tasya Azizah 20 20 20 60 

35. Tasya Alifia Wati 30 35 20 90 

36. Muh.Fathur Rahman M 20 20 20 60 

37. Azkiyah Nurfitrah 20 20 20 60 

                      Jumlah 870 830 785 2395 

                    Rata-Rata 23,5 22,4 46,1 64,7 

    Sumber : Data Olahan 

Keterangan Indikator Kemampuan Membaca Al-Qur‟an 

1) Siswa dapat membaca al-Qur‟an sesuai dengan hukum tajwid dan 

makhorijul huruf 

2) Siswa dapat membaca al-Qur‟an dengan tartil 

3) Siswa dapat membaca al-Qur‟an dengan irama yang baik dan jelas 
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Bobot skor per indikator: 

No  Kategori  Nilai  

1.                                Baik  45 

2. Sedang 35 

3. Rendah/kurang  20 

Jumlah  100 

 Rincian kemampuan peserta didik dalam membaca al-Qur‟an per aspeknya 

dapat dilihat di bawah ini:  

1) Peserta didik dapat membaca al-Qur‟an sesuai dengan hukum tajwid dan 

makhorijul huruf 23,5% 

2) Peserta didik dapat membaca al-Qur‟an dengan tartil 22,4% 

3) Peserta didik dapat membaca al-Qur‟an dengan irama yang baik dan jelas 

46,1% 

 Setelah itu dilakukan analisis terhadap data yang telah terhadap data yang 

telah tersaji di atas. Pada saat melakukan analisis data, sehingga di dapatkan hasil 

berikut: 

Tabel 4.10 

Tabel Deskripsi Tes Pertama 

Statistik Nilai 

Jumlah Sampel 37 

Nilai Terendah 60 

Nilai Tertinggi 85 

Rata-rata 64,7% 

 Dari  tabel di atas, maka diperoleh sampel sebanyak 37 peserta didik 

kemudian  nilai  kemampuan membaca al-Qur‟an sebelum penerapan metode 
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tilawati  yang memiliki nilai terendah 60, nilai tertinggi 85, dan nilai rata-ratanya 

adalah 64,7%. Kemudian jika kita melakukan kategorisasi terhadap nilai pretest 

peserta didik dengan tingkat kategorisasi baik, sedang, dan kurang, maka didapat 

hasil seperti dibawah ini: 

Tabel 4.11 

Tabel distribusi frekuensi dan persentase hasil tes pertama  

pada peserta didik 

No  Kategori  Nilai  F Presentase% 

1. Baik  80-85 3 8,10% 

2. sedang  70-75 9 24,3% 

3. Kurang  60  25 67,5% 

 Dari hasil pada tabel distribusi frekuensi di atas, dapat di lihat bahwa 

terdapat 3 peserta didik yang kategori hasil belajarnya baik dengan presentase 

sebanyak 8,10%. Pada kategori sedang terdapat 9 peserta didik dengan presentase 

besarnya adalah 24,3% dan kategori kurang terdapat 25 peserta didik dengan 

presentase yang di dapatkan 67,5% 

 Kesimpulannya berdasarkan hasil tes awal sebelum penerapan metode 

tilawati kemampuan membaca al-Qur‟an peserta didik di kelas VIII D Madrasah 

Tsanawiyah Madani Alauddin Paopao masih tergolong kurang mampu dengan 

baik dan benar. 

3. Deskripsi Kemampuan Membaca al-Qur’an Peserta Didik setelah 

Penerapan Metode Tilawati 

a. Tes Kedua Setelah penerapan Metode Tilawati (Kamis, 12 Mei- 9 Juni 

2022)  

Pada Penerapan ini di laksanakan pada 19 Mei 2022. Pada pertemuan 

pertama dan seterusnya ini peneliti memberikan materi tentang bagaimana cara 
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membaca al-Qur‟an dengan metode tilawati. Metode tilawati ini merupakan 

pembelajaran membaca al-Qur‟an dengan ciri khas lagu al-Qur‟an dan 

menggunakan pendekatan yang seimbang antara pembiasaan melalui tehnik baca 

simak. 

Tabel 4.12 

Hasil Tes Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa Kelas VIII D Setelah 

Penerapan Metode Tilawati di Madrasah Tsanawiyah Madani 

  Alauddin Pao-Pao  

No  Nama Siswa  

 

Indikator  Nilai  

1 2 3 

1. Aqil  Muhtarirullah 25 20 25 70 

2. Aqilah Nazihah Aswan 30 25 25 80 

3. Arung  Arwandy 25 25 25 75 

4. Hiro Jabal Nur 25 25 25 75 

5. Keisha Adibah Azmi 25 30 25 80 

6. Keisha Neolani Winata 25 25 25 75 

7. Khafifah Ramadani Azis 30 30 25 85 

8. Khoirul Adnan 25 25 20 70 

9. Miska Aini Salsabila 20 25 25 70 

10. Muh. Aidil Muhflih 25 25 30 80 

11. Muh. Alfan Putra Dwitama 25 25 25 75 

12. Muh. Alfath Asyari Raafi 25 20 25 70 

13. Muh. Azwar  Zacky Syam 25 25 25 75 

14. Muh. Faqieh Baharuddin 30 25 30 85 

15. muh Ammad Alfachri Wardianata 20 25 25 70 
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No  Nama Siswa  

 

Indikator  Nilai  

1 2 3 

16. Muhammad Qhadafi Ma‟arif 25 25 25 75 

17. Nadia Ul Husna. J 25 25 25 75 

18. Nadya Syahirah Asis 25 30 20 75 

19. Naswah  25 25 30 80 

20. Nur Ainun Rohma 30 25 30 85 

21. Nur Annisa  25 30 25 80 

22. Nur Azizah Aprianti 25 20 25 70 

23. Raffi Pradana Ntoi 25 20 20 65 

24. Rahmatullah Slamet 25 30 20 75 

25. Rani Shiva Iswari 25 20 25 70 

26. Rezki Dwi Wulan Suci 25 20 20 65 

27. Rezky Anggraeni Hasyim 20 20 25 65 

28. Shafia Sabila Sungkar 25 30 25 80 

29. Siti Azizah Syamsu 30 20 20 70 

30. Siti Fadhillah Amaliyah Husain 25 20 20 65 

31. Siti Nur Arina 35 20 25 80 

32. Suharmim Bimulia Pratama 25 20 20 65 

33. Nur Azizah  25 30 20 80 

34. Tasya Azizah 25 20 20 65  

35. Tasya Alifia Wati 35 30 25 90 

36. Muh.Fathur Rahman M 25 25 25 75 

37. Azkiyah Nurfitrah 20 25 30 75 



82 
 

 
 

No  Nama Siswa  

 

Indikator  Nilai  

1 2 3 

 Jumlah 1050    970 820 2425 

 Rata- rata 28,3 26,2 22,1 65,5 

Keterangan Indikator  Metode Tilawati 

1. Siswa dapat membaca al-Qur‟an sesuai dengan hukum tajwid dan 

makhorijul huruf 

2. Siswa dapat membaca al-Qur‟an dengan lagu 

3. Siswa dapat membaca al-Qur‟an dengan suara  

 

Tabel 4.13 

Bobot skor per indikator: 

No  Kategori  Nilai  

1.                                Baik  30 

2. Sedang 25 

3. Rendah/kurang  20 

Jumlah  75 

 Rincian kemampuan peserta didik dalam membaca al-Qur‟an dengan 

metode tilawati  per aspeknya dapat dilihat di bawah ini:  

1. Siswa dapat membaca al-Qur‟an sesuai dengan hukum tajwid makhorijul 

huruf dan  28,3% 

2. Siswa dapat membaca al-Qur‟an dengan lagu 26,2% 

3. Siswa dapat membaca al-Qur‟an dengan suara 22,1% 
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 setelah itu dilakukan analisis terhadap data yang telah terhadap data yang 

telah tersaji di atas. Pada saat melakukan analisis data, sehingga di dapatkan hasil 

berikut: 

Tabel 4.14 

                         Tabel Deskripsi Postest Metode tilawati 

Statistik Nilai 

Jumlah Sampel 37 

Nilai Terendah 65 

Nilai Tertinggi 85 

Rata-rata 65,2% 

 Dari  tabel di atas, maka diperoleh sampel sebanyak 37 peserta didik 

kemudian  nilai  kemampuan membaca al-Qur‟an sesudah penerapan metode 

tilawati  yang memiliki nilai terendah 65, nilai tertinggi 85, dan nilai rata-ratanya 

adalah 65,2%. Kemudian jika kita melakukan kategorisasi terhadap nilai pretest 

peserta didik dengan tingkat kategorisasi baik, sedang, dan kurang, maka didapat 

hasil seperti dibawah ini: 

Tabel 4.15 

Tabel distribusi frekuensi dan persentase hasil Postest  

pada peserta didik 

No  Kategori  Nilai  F Presentase% 

1. Baik  80-85 11 29,7% 

2. sedang  70-75 20 54,0% 

3. Kurang  65   6 16,2% 

 Dari hasil pada tabel distribusi frekuensi di atas, dapat di lihat bahwa 

terdapat 11 peserta didik yang kategori hasil belajarnya baik dengan presentase 
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sebanyak 29,7%. Pada kategori sedang terdapat 20 peserta didik dengan 

presentase besarnya adalah 54,0% dan kategori kurang terdapat 6 peserta didik 

dengan presentase yang di dapatkan 16,2% 

 Jika di bandingkan dengan tes yang sebelumnya peserta didik mengalami 

peningkatan yang sangat baik di semua aspek yang sangat baik di semua aspek 

yang tertera pada kolom penilaian. Ketiga aspek yang ditentukan meliputi Tajwid, 

lagu dan dan suara dalam membaca. Dari ketiga aspek tersebut yang sangat 

menonjol dalam peningkatannya adalah pada aspek tajwid dalam membaca al-

Qur‟an.  

4. Analisis Pengaruh Penerapan Metode Tilawati terhadap Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an Secara Tartil pada Peserta Didik Madrasah 

Tsanawiyah Madani Alauddin Pao-Pao 

Untuk mengetahui pengaruh penerapan metode tilawati terhadap 

kemampuan membaca al-Qur‟an telah dihitung kemampuan membaca al-Qur‟an 

sebelum dan setelah menggunakan metode tilawati, selanjutnya dari hasil tersebut 

akan dicari dengan teknik statistik analis data sebagai berikut: 

a. Teknik Analisis Deskriptif 

1) Menghitung Rata-rata (  ̅ ) 

 

       ̅  = 
   

 
 

              Sehingga didapat nilai rata-rata hitung dari hasil pre test adalah 

                 ̅ =  
       

  
 = 64,7 

              Begitu juga dengan  hasil rata-rata hitung yang didapat dalam pos test 

adalah 

                  ̅ =  
    

  
  = 65,2 
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2) Menghitung Standar Devisi  

                      √
          

   
  

Tabel 4.16 Uji hasil deskriptif 

Sampel   Pretest  Posttest 

X    Y    

1. 60 3600 70 4900 

2. 75 5625 80 6400 

3. 60 3600 75 5625 

4. 60 3600 75 5625 

5. 75 5625 80 6400 

6. 60 3600 75 5625 

7. 80 6400 85 7225 

8. 60 3600 70 4900 

9. 60 3600 70 4900 

10. 75 5625 80 6400 

11. 60 3600 75 5625 

12. 60 3600 70 4900 

13. 60 3600 75 5625 

14. 80 6400 85 7225 

15. 60 3600 70 4900 

16. 60 3600 75 5625 

17. 60 3600 75 5625 

18. 60 3600 75 5625 

19. 60 3600 80 6400 

20. 75 5625 85          7225 
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Sampel   Pretest  Posttest 

X    Y    

21. 75 5625 80 6400 

22. 60 3600 70 4900 

23. 60 3600 65 4225 

24. 75 5625 75 5625 

25. 60 3600 70 4900 

26. 60 3600 65 4225 

27. 60 3600 65 4225 

28. 75 5625 80 6400 

29. 75 5625 70 4900 

30. 60 3600 65 4225 

31. 75 5625 75 5625 

32. 60 3600 65 4225 

33. 60 3600 80 6400 

34. 60 3600 65 4225 

35. 90 8100 85 7225 

36. 60 3600 75 5625 

37. 60 3600 75 5625 

Jumlah  2395 130525 2415 276000 

64,7 3,527         65,2 7,459 

     

Sehingga didapat nilai standar devisi (SD) dari hasil pre test adalah 

     s =  
          

    
 = 

    

  
      

Begitu juga nilai standar devisi (SD) dari hasil pos test adalah 
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3) Varians (   )  

Tabel 4.17   

Nilai Standar Deviasi  

Pre Test Pos Test 

 X  ̅   

  ̅ 

(     ̅    Y  ̅     ̅ (  -     

   60 64,7 4,7 22,09    70 65,2 -4,8 -9,6 

   75 64,7 -10,3 -20,6    80 65,2 -14,8 -29,6 

   60 64,7 4,7 22,09    75 65,2 -9,8 -19,6 

   60 64,7 4,7 22,09    75 65,2 -9,8 -19,8 

   75 64,7 -10,3 -20,6    80 65,2 -14,8 -29.6 

   60 64,7 4,7 22,09    75 65,2 -9,8 -19,6 

   80 64,7 -15,3 -30,6    85 65,2 -19,8 -39,6 

   60 64,7 4,7 22,09   70 65,2 -4,8 -9,6 

   60 64,7 4,7 22,09    70 65,2 -4,8 -9,6 

    75 64,7 -10,3 -20,6     80 65,2 -14,8 -29,6 

    60 64,7 4,7 22,09     75 65,2 -9,8 -19,8 

    60 64,7 4,7 22,09     70 65,2 -4,8 -9,6 

    60 64,7 4,7 22,09     75 65,2 -9,8 -19,6 
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Pre Test Pos Test 

 X  ̅   

  ̅ 

(     ̅    Y  ̅     ̅ (  -     

    80 64,7 -15,3 -30,6     85 65,2 -19,8 -39,6 

    60 64,7 4,7 22,09     70 65,2 -4,8 -9,6 

    60 64,7 4,7 22,09     75 65,2 -9,8 -19,6 

    60 64,7 4,7 22,09     75 65,2 -9,8 -19,6 

    60 64,7 4,7 22,09     75 65,2 -9,8 -19,6 

    
60 

64,7 4,7 22,09     
80 

65,2 -14,8 -29,6 

    
75 

64,7 -10,3 -20,6     
85 

65,2 -19,8 -39,6 

    75 64,7 -10,3 -20,6     80 65,2 -14,8 -29,6 

    60 64,7 4,7 22,09     70 65,2 -4,8 -9,6 

    60 64,7 4,7 22,09     65 65,2 -0,2 -0,4 

    75 64,7 -10,3 -20,6     75 65,2 -9,8 -19,6 

    60 64,7 4,7 22,09     70 65,2 -4,8 -9,6 

    60 64,7 4,7 22,09     65 65,2 -0,2 -0,4 

    60 64,7 4,7 22,09     65 65,2 -0,2 -0,4 

    75 64,7 -10,3 -20,6     80 65,2 -14,8 -29,6 

    75 64,7 -10,3 -20,6     70 65,2 -4,8 -9,6 

    60 64,7 4,7 22,09     65 65,2 -0,2 -0,4 
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Pre Test Pos Test 

 X  ̅   

  ̅ 

(     ̅    Y  ̅     ̅ (  -     

    75 
 

64,7 -10,3 
 

-20,6     75 
 

65,2 -9,8 -19,6 

    60 64,7 4,7 22,09     65 65,2 -0,2 -0,4 

    60 64,7 4,7 22,09     80 65,3 -14,8 -29,6 

    60 64,7 4,7 22,09     65 65,2 -0,2 -0,4 

    90 64,7 -25,3 -50,6     85 65,2 -19,8 -39,6 

    
60 

64,7 4,7 22,09     
75 

65,2 -9,8 -19,6 

    
60 

64,7 4,7 22,09     
75 

65,2 -9,8 -19,6 

  2395 64,7 265,8   2415 65,2  373,2 

       = 
      ̅  

   
 

   Sehingga didapat nilai varians (  ) dari hasil pre test  adalah 

    n = 37  

        = 
     

    
 

       = 
     

  
 

         =  7,38 

    Begitu juga nilai varians (  ) dari hasil pos test adalah     
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       = 
     

   
 

       = 10,3 

b. Teknik Statistik Inferensial  

1) Uji Normalitas Data Pre Test dan Post Test 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui sebaran data penelitian 

berdistribusi normal atau tidak, sehingga selanjutnya dapat digunakan metode 

statistika yang akan digunakan apakah mnggunakan statistik parametris atau 

nonparametris. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Chi 

Kuadrat.Kriteria yang digunakan yaitu data dikatakan berdistribusi normal jika 

harga Chi Kuadrad hitung lebih besar dari harga Chi kuadrad tabel berikut 

merupakan hasil uji normalitas yang disajikan dengan bantuan tabel penolong. 

Tabel 4.18 penolong untuk pengujian Normalitas data Pre Tes 

   Interval          -   (  -   
         

 

  
 

60-75 25 9 16 256 28,4 

75-80 9 3 6 46 15,3 

  34 12 22 302 43,7 

Data dari tabel di atas, diketahui bahwa nilai chi kuadrat seperti dibawah 

ini :  

    ∑
         

  
 
  

     = 43,7 

 Dalam perhitungan ditemukan Chi Kuadrad hitung = 43,7. Harga Chi 

Kuadrad tabel diketahui =  45,8. Karena harga Chi Kuadrad hitung lebih kecil 
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dari harga Chi Kuadrad tabel 43,7  45,8 maka dapat dinyatakan data kemampuan 

membaca al-Qur‟an berdistribusi normal. 

    Tabel 4.19 penolong untuk pengujian Normalitas data Pos test 

  Interval          -   (  -   
  

       
 

  
 

65-70 6 7 -1 -2 -0,2 

75-80 12 7 5 25 3,57 

  80-85         7 4 3 9 2,25 

  25 18 7 32 5,62 

 Dalam perhitungan ditemukan Chi Kuadrad hitung = 5,62. Harga Chi 

Kuadrad tabel diketahui = 45,8. Karena harga Chi Kuadrad hitung lebih kecil dari 

harga Chi Kuadrad tabel 5,62  45,8  maka dapat dinyatakan data penerapan 

metode tilawati berdistribusi normal 

2) Uji homogenitas 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa uji 

homogenitas ini digunakan untuk mengetahui varian dari beberapa populasi sama 

atau tidak. Sebelum data variabel X dan Y diuji homogenitasnya, maka diperlukan 

tabel penolong seperti di bawah ini 

Tabel 4.20 Uji homogenitas 

NO X     ̅ (     ̅   Y     ̅ (  -    

   60 4,7 22,09 70 -4,8 -9,6 

   75 -10,3 -20,6 80 -14,8 -29,6 

   60 4,7 22,09 75 -9,8 -19,6 
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   60 4,7 22,09 75 -9,8 -19,8 

   75 -10,3 -20,6 80 -14,8 -29.6 

   60 4,7 22,09 75 -9,8 -19,6 

   80 -15,3 -30,6 85 -19,8 -39,6 

   60 4,7 22,09 70 -4,8 -9,6 

   60 4,7 22,09 70 -4,8 -9,6 

    75 -10,3 -20,6 80 -14,8 -29,6 

    60 4,7 22,09 75 -9,8 -19,8 

    60 4,7 22,09 70 -4,8 -9,6 

    60 4,7 22,09 75 -9,8 -19,6 

    80 -15,3 -30,6 85 -19,8 -39,6 

    60 4,7 22,09 70 -4,8 -9,6 

    60 4,7 22,09 75 -9,8 -19,6 

    60 4,7 22,09 75 -9,8 -19,6 

    60 4,7 22,09 75 -9,8 -19,6 

    60 4,7 22,09 80 -14,8 -29,6 

    75 -10,3 -20,6 85 -19,8 -39,6 

    75 -10,3 -20,6 80 -14,8 -29,6 

    60 4,7 22,09 70 -4,8 -9,6 

    60 4,7 22,09 65 -0,2 -0,4 

    75 -10,3 -20,6 75 -9,8 -19,6 

    60 4,7 22,09 70 -4,8 -9,6 

    60 4,7 22,09 65 -0,2 -0,4 

    60 4,7 22,09 65 -0,2 -0,4 

    75 -10,3 -20,6 80 -14,8 -29,6 
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Keterangan : 

 ̅ =  rata-rata (mean) variabel X : 64,7 

 ̅  =  rata-rata (Mean) variabel Y    : 65,2 

Kemudian nilai tabel di atas dilakukan perhitungan dengan rumus dibawah 

ini  

a) Untuk variabel Y (varian terbesar) 

       = 
      ̅  

 
  

            
     

  
 

              10,08 

      Jadi, varian terbesar adalah sebesar = 10,08 

b) Untuk variabel X (varian terkecil 

    = 
      ̅  

 
 

          = 
     

  
 

          = 7,183 

    75 -10,3 -20,6 70 -4,8 -9,6 

    60 4,7 22,09 65 -0,2 -0,4 

    75 -10,3 -20,6 75 -9,8 -19,6 

    60 4,7 22,09 65 -0,2 -0,4 

    60 4,7 22,09 80 -14,8 -29,6 

    60 4,7 22,09 65 -0,2 -0,4 

    80 -25,3 -50,6 85 -19,8 -39,6 
 

    60 4,7 22,09 
 

75 
 

-9,8 -19,6 

    60 4,7 22,09 75 -9,8 -19,6 

  2395  265,8 2415  373,2 
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     Jadi, varian terkecil adalah sebesar = 7,183 

 Kemudian setelah nilai varian terbesar dan varian terkecil diketahui maka 

langsung dimasukan kedalam rumus di bawah ini: 

         
               

               
 

         
     

     
 

          1,403 

 Dari perhitungan di atas, diperoleh bahwa               Dan nilai 

       dengan dk pembilang 37-1=36 dan dk penyebut 37-1=36 pada taraf 

signifikan a = 0,05%,       = 2,37. Data dikatakan memiliki varian homogen 

apabila        pada taraf signifikan 0,05%. Tampak bahwa                   

(1,403  2,37).  Hal ini berarti data variabel X dan Y adalah homogen. 

c. Pengujian Hipotesis   

Penyelesaian :  

a)    : µ =  64,7 

   : µ =  64,7 

 ̅  = 65,2 

 

         
 ̅   

   √ 
 = 

         

√  
 = 0,5 

                = 0,5 

       t            

       keputusan : tolak    terima    

b)    : µ = 64,7 

    : µ  64,7 
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          0,5 

      Keputusan: tolak   ,terima    

c)    : µ = 64,7 

    : µ  64,7 

                 

Keputusan : terima    DF = n-1  37-1 = 36  

B.   Pembahasan 

Pada bagian ini penulis akan membahas hasil penelitian yang telah 

diperoleh melalui uji statistik dari rumusan masalah yang telah diajukan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode tilawati berpengaruh 

terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Metode tilawati  merupakan 

suatu metode pengajaran al-Qur‟an yang menawarkan suatu sistem pembelajaran 

al-Qur‟an yang mudah, efektif dan efisien demi mencapai kualitas bacaan 

pemahaman dan implementasi al-Qur‟an yang dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik, khususnya pada mata pelajaran BTQ di kelas VIII D Madrasah 

Tsanawiyah Madani Alauddin Pao-pao. 

1. Kemampuan membaca Al-Qur’an pada Peserta Didik sebelum 

penerapan 

Adapun  kemampuan peserta didik dalam membaca al-Qur‟an sebelum 

penerapan metode tilawati  adalah 

a. Peserta didik dapat membaca al-Qur‟an  sesuai dengan  hukum  tajwid dan  

makhorijul huruf 23,5% 

b. Peserta didik dapat membaca al-Qur‟an dengan tartil 22,4% 

c. peserta didik dapat membaca al-Qur‟an dengan irama yang baik dan jelas 

46,1% 
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Tabel 4. 21 

Tabel Deskripsi Tes Pertama 

Statistik Nilai 

Jumlah Sampel 37 

Nilai Terendah 60 

Nilai Tertinggi 85 

Rata-rata 64,7% 

 Dari  tabel di atas, maka diperoleh sampel sebanyak 37 peserta didik 

kemudian  nilai  kemampuan membaca al-Qur‟an sebelum penerapan metode 

tilawati  yang memiliki nilai terendah 60, nilai tertinggi 85, dan nilai rata-ratanya 

adalah 64,7%. Kemudian jika kita melakukan kategorisasi terhadap nilai pretest 

peserta didik dengan tingkat kategorisasi baik, sedang, dan kurang, maka didapat 

hasil seperti dibawah ini: 

Tabel 4.22 

Tabel distribusi frekuensi dan persentase hasil tes pertama 

pada peserta didik 

No  Kategori  Nilai  F Presentase% 

1. Baik  80-85 3 8,10% 

2. sedang  70-75 9 24,3% 

3. Kurang  60  25 67,5% 

 Dari hasil pada tabel distribusi frekuensi di atas, dapat di lihat bahwa 

terdapat 3 peserta didik yang kategori hasil belajarnya baik dengan presentase 

sebanyak 8,10%. Pada kategori sedang terdapat 9 peserta didik dengan presentase 

besarnya adalah 24,3% dan kategori kurang terdapat 25 peserta didik dengan 

presentase yang di dapatkan 67,5% 
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2. Penerapan Metode Tilawati pada Peserta Didik setelah penerapan 

Adapun nilai Penerapan Metode Tilawati  

a. Siswa dapat membaca al-Qur‟an sesuai dengan hukum tajwid dan  makhorijul 

huruf 28,1% 

b. Siswa dapat membaca al-Qur‟an dengan lagu 26,2% 

c. Siswa dapat membaca al-Qur‟an dengan suara 22,1% 

 

Tabel 4.23 

Tabel Deskripsi Postest Metode Tilawati 

Statistik Nilai 

Jumlah Sampel 37 

Nilai Terendah 65 

Nilai Tertinggi 85 

Rata-rata 65,2% 

 Dari  tabel di atas, maka diperoleh sampel sebanyak 37 peserta didik 

kemudian  nilai  kemampuan membaca al-Qur‟an sesudah penerapan metode 

tilawati  yang memiliki nilai terendah 65, nilai tertinggi 85, dan nilai rata-ratanya 

adalah 65,2%. Kemudian jika kita melakukan kategorisasi terhadap nilai pretest 

peserta didik dengan tingkat kategorisasi baik, sedang, dan kurang, maka didapat 

hasil seperti dibawah ini: 

Tabel 4.24 

Tabel distribusi frekuensi dan persentase hasil Postest 

pada peserta didik 

No  Kategori  Nilai  F Presentase% 

1. Baik  80-85 11 29,7% 

2. sedang  70-75 20 54,0% 

3. Kurang  65   6 16,2% 
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 Dari hasil pada tabel distribusi frekuensi di atas, dapat di lihat bahwa 

terdapat 11 peserta didik yang kategori hasil belajarnya baik dengan presentase 

sebanyak 29,7%. Pada kategori sedang terdapat 20 peserta didik dengan 

presentase besarnya adalah 54,0% dan kategori kurang terdapat 6 peserta didik 

dengan presentase yang di dapatkan 16,2% 

Jika di bandingkan dengan tes yang sebelumnya peserta didik mengalami 

peningkatan yang sangat baik di semua aspek yang sangat baik di semua aspek 

yang tertera pada kolom penilaian. Ketiga aspek yang ditentukan meliputi tajwid, 

lagu dan suara dalam membaca. Dari ketiga aspek tersebut yang sangat menonjol 

dalam peningkatannya adalah pada aspek tajwidnya dalam membaca al-Qur‟an.  

3. Pengaruh Kemampuan Membaca Al-Qur’an Peserta Didik Sebelum 

dan Sesudah Penerapan Metode Tilawati Madrasah Tsanawiyah 

Madani Alauddin Paopao. 

Bagian ini pembahasan dikhususkan untuk menjawab rumusan masalah 

yang ketiga yakni ada tidaknya perbedaan  kemampuan membaca al-Qur‟an 

peserta didik sebelum dan sesudah penerapan metode tilawati Madrasah 

Tsanawiyah Madani. Jenis analisis yang digunakan adalah analisis statistik 

deskriptif, inferensial dan pengujian hipotesis. 

Hal ini digunakan untuk menarik kesimpulan (deskriptif) yang berlaku 

untuk populasi secara umum. Analisis ini dilakukan untuk keperluan pengujian 

hipotesis dengan terlebih dahulu dilakukan uji normalitas, uji homogenitas dan uji 

t satu sampel yang telah dirumuskan pada hasil penelitian. 

Berdasarkan perhitungan hasil  pengujian hipotesis Uji t satu sampel 

Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Paopao, menunjukkan bahwa        = 

1,833  sementara        =0,5 untuk taraf signifikansi 5%. Karena         lebih 
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besar dari        maka dapat disimpulkan    di tolak dan    diterima. Artinya ada 

pengaruh penerapan metode tilawati terhadap kemampuan membaca al-Qur‟an 

peserta didik secara tartil pada peserta didik Madrasah Tsanawiyah Madani 

Alauddin Paopao. 

 Dalam proses pembelajaran guru perlu menggunakan metode yang tepat, 

sehingga pembelajaran akan berlangsung aktif dan menyenangkan untuk 

mendorong dan memotivasi para peserta didik dalam proses belajar tersebut. 

Pembelajaran dengan menggunakan metode tilawati dipikir  sangat tepat di 

gunakan dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca al-Qur‟an peserta 

didik, akan tetapi pembelajaran tersebut masih kurang baik, dikarenakan 

pelaksanaannya masih kurang berjalan dengan efktif serta masih banyak kendala-

kendala yang terjadi dalam kegiatan tersebut. Adapun kendala dalam 

meningkatkan kemampuan tilawati tersebut adalah, masih ada peserta didik yang 

kurang fasih dalam menyebutkan huruf ataupun makharijul huruf, lagu, serta 

tajwid, tidak adanya pengawasan khusus dari pihak sekolah.   

 

 

 

 

 

 



 
 

100 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis terhadap data-data yang telah  

dilakukan , Maka disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kemampuan membaca al-Qur‟an peserta didik sebelum menggunakan 

penerapan metode tilawati di kelas VIII D Madrasah Tsanawiyah Madani 

Alauddin Paopao. Dapat dilihat bahwa terdapat 3 peserta didik yang 

kategori hasil belajarnya baik dengan presentase sebanyak 8,10%, pada 

kategori sedang terdapat 9 peserta didik dengan presentase besarnya adalah 

24,3% dan kategori kurang terdapat 25 peserta didik dengan presentase 

yang didapatkan 67,5%. Adapun nilai rata-ratanya adalah 64,7%.  

2. Kemampuan membaca al-Qur‟an metode tilawati pada peserta didik VIII D 

dalam membaca al-Qur‟an termasuk dalam kategori amat baik 11 orang  

siswa dengan presentase sebanyak 29,7%, pada kategori sedang 20 orang 

siswa dengan presentase 54,0% dan kategori kurang 6 orang siswa dengan 

presentase 16,2%. Jadi skor rata-rata adalah 65,2% yang berada pada 

interval 60-85, jadi selisih antara variabel X dan Y adalah 0,5% 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan penerapan metode tilawati terhadap 

kemampuan membaca al-Qur‟an peserta didik kelas VIII D Madrasah 

Tsanawiyah Madani Alauddin paopao. Sebesar 0,5%, Terbukti dengan 

adanya uji t menunjukkan bahwa        = 1,833 lebih besar dari 

       =0,5 dengan demikian berarti    ditolak dan    diterima yang artinya 

ada pengaruh antara variabel X dan terhadap variabel Y. 
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B. Implikasi  

Bertolak dari pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, 

berkaitan dengan penerapan metode tilawati yang telah dilaksanakan, peneliti 

memberikan saran dan rekomendasi kepada pengajar Madrasah Tnawiyah Madani 

Alauddin Paopao sebagai berikut: 

1. Berhubung metode tilawati dapat meningkatkan kemampuan membaca al-

Qur‟an peserta didik, peneliti menyarankan bahwa metode tilawati ini 

dapat digunakan sebagai salah satu strategi alternatif untuk meningkatan 

hasil belajar peserta didik (membaca al-Qur‟an). 

2. Kepada guru Madrasah Tsanawiyah Madani Alauddin Paopao, agar lebih 

semangat lagi mengajarnya agar prestasi belajar peserta didik lebih 

meningkat.  
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