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ABSTRAK 

Badi’ah, Roudlotul. 2015. Penggunaan Metode Tilawati dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an di Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna 
Sidorejo Kebonsari Madiun Tahun 2014/2015. Skripsi. Program Studi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing, H. Mukhlison Effendi M.Ag. 

Kata Kunci : Metode Tilawati, Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

Membaca Al-Qur’an bagi umat muslim merupakan ibadah kepada Allah 
SWT. Untuk itu seorang anak haruslah diberikan pemahaman serta dibiasakan 

untuk membaca Al-Qur’an sejak dini. Membaca Al-Qur’an memang tidak 
mengutamakan pada penyerapan dan pemahaman melalui transfer informasi 

semata, tetapi lebih mengutamakan pada pengembangan kemampuan. Untuk itu 

kemampuan peserta didik perlu dikembangkan melalui peran aktif dan latihan-

latihan atau kegiatan-kegiatan yang mampu menunjang kemampuan membaca Al-

Qur’an. Metode tilawati adalah suatu metode belajar membaca Al-Qur’an yang 
dilengkapi dengan strategi pembelajaran dengan kebenaran membaca melalui 

individual dengan teknik baca simak. 

Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana  penggunaan metode 

tilawati untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an di Madrasah 
Diniyah Mamba’ul Munna Sidorejo Kebonsari Madiun tahun 2014/2015?, 2) 
Bagaimana hasil penggunaan metode tilawati untuk meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an di Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna Sidorejo Kebonsari 
Madiun tahun 2014/2015? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus. Adapun teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, 

display/penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti sebagai instrument 

kunci, sedangkan informannya adalah: kepala madin, dan guru di Madin 

Mamba’ul Munna Sidorejo Kebonsari Madiun. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa proses pembelajaran metode ini 

sudah berjalan dengan baik, santri menjadi lebih tertib dari sebelumnya karena 

dalam metode ini menggunakan tehnik baca simak yang membuat santri tidak ada 

waktu untuk hal-hal yang lain dan juga semangat mengikuti pembelajaran, 

berkaitan dengan sarana prasarana di Madin Mamba’ul Munna untuk 
meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an sudah memadai berupa buku 

tilawati, buku rapor, dan buku absensi santri agar santri lebih dispilin dalam 

mengikuti pembelajaran sehingga kemampuan mamembaca Al-Qur’annya 
meningkat. Hasil penggunaan metode tilawati untuk meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an di Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna Sidorejo Kebonsari 
Madiun adalah santri di Mamba’ul Munna menjadi lebih fasih dan dapat membaca 
Al-Qur’an dengan baik dan benar dengan waktu yang telah ditentukan karena 
dalam metode tilawati juga diajarkan ilmu tajwid, serta memiliki target. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Metode adalah suatu cara yang telah diatur dan terpikir baik-baik 

untuk mencapai suatu maksud. Metode juga dapat berarti cara kerja atau suatu 

cara yang tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu.
1
 

Dalam membaca Al-Qur’an ada beberapa metode yang dapat 

digunakan untuk mengajarkan kepada peserta didik, salah satunya ialah 

metode tilawati. Metode tilawati adalah suatu metode belajar membaca Al-

Qur’an yang dilengkapi dengan strategi pembelajaran dengan pendekatan 

yang seimbang antara pembiasaan melalui klasikal dan kebenaran membaca 

melalui individual dengan teknik baca simak.
2
 

Membaca merupakan suatu kemampuan yang sangat dibutuhkan tetapi 

tidak mudah untuk menjelaskan hakikat membaca. Menurut A.S Broto 

mengatakan bahwa membaca bukan hanya mengucapkan bahasa atau lambang 

bunyi bahasa, melainkan juga menanggapi dan memahami isinya. Denngan 

demikian, membaca pada hakikatnya merupakan suatu bentuk komunikasi 

tulis.
3
 

                                                           
1
 Moh. Haitai salim, Pendidikan Agama Dalam Keluarga  (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013), 2. 
2
 Abdurrohim Hasan, dkk, Strategi Pembelajaran Al-qur’an Metode Tilawati (Surabaya: 

Pesantren Al-qur’an Nurul Falah, 2010), 10. 
3
 Dalyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak yang Kesulitan Belajar  (Jakarta:Rinela 

Cipta, 2003), 200. 
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Menurut Bond membaca merupakan pengenalan simbol bahasa tulis 

yang merupakan stimulus yang membantu proses mengingat tentang apa yang 

dibaca, untuk membangun suatu pengertian melalui pengalaman yang telah 

dimiliki.
4
 

Dari definisi di atas bahwasanya membaca dapat disimpulkan bahwa 

membaca merupakan aktivitas yang terkait dengan membaca adalah gerak 

mata dan ketajaman penglihatan. Aktivitas mental mencakup ingatan dan 

pemahaman. Orang dapat membaca dengan baik jika mampu melihat huruf-

huruf dengan jelas, mampu menggerakkan mata secara lincah, mengingat 

simbol huruf dengan tepat dan memiliki penalaran yang cukup untuk 

memahami bacaan. 

Al-Qur’an secara harfiah berarti “bacaan yang sempurna” merupakan 

suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tiada satu bacaanpun 

sejak manusia mengenal tulis-baca lima ribu tahun yang lalu yang dapat 

menandingi Al-Qur’an Al-Karim bacaan sempurna lagi mulia itu. Tidak ada 

bacaan melebihi Al-Qur’an dalam perhatian yang diperolehnya bukan saja 

sejarahnya secara umum, tetapi ayat demi ayat, baik dari segi masa, musim 

dan saat turunnya sampai kepada sebab-sebab serta waktu-waktu turunnya. 

Al-Qur’an sebagai petunjuk jalan hidup bagi umat manusia menjadi 

penting untuk dibaca dan dipahami isinya karena akan menuntun manusia 

kearah jalan yang benar. Bahkan bagi seorang muslim yang membaca Al-

Qur’an sekalipun masih dalam tingkat belajar ia akan mendapat pahala. 

                                                           
4
 Ibid. 
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Karena itu menjadi kewajiban setiap muslim untuk mengajarkan kepada anak-

anaknya sedini mungkin untuk belajar membaca Al-Qur’an kemudian 

mempelajari isi kandungannya.
5
  

Mengajarkan Al-Qur’an adalah risalah Allah SWT dan misi 

pendidikan yang harus ditunaikan oleh pendidik kepada muridnya. Maka 

beberapa sisi pendidikan itu harus ditonjolkan sehingga bisa membantu 

seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya, menjadi pelita yang menerangi 

dan rambu-rambu yang memandu jalannya. Memberikan dorongan dan 

motivasi anak didik adalah termasuk unsur-unsur pendidikan yang tidak bisa 

ditinggalkan seorang pendidik. Aktivitas tersebut mempunyai peran yang 

besar di dalam jiwa anak didik dalam rangka meningkatkan kemajuan hafalan 

dan pengulangannya, dalam mempelajari kitab Rabb-Nya dalam mengaktifkan 

potensi yang tersembunyi, membangkitkan kemampuan-kemampuan yang 

terpendam dan membangunkan kembali semangatnya yang loyo.
6
  

Membaca Al-Qur’an bagi umat muslim merupakan ibadah kepada 

Allah SWT. Untuk itu seorang anak haruslah diberikan pemahaman serta 

dibiasakan untuk membaca Al-Qur’an sejak dini, dan keluarga memiliki peran 

yang penting namun dalam lembaga pendidikan seorang anak menjadi 

tanggungjawab sekolah terkait dengan proses belajar membaca Al-Qur’an. 

Dalam mengajarkan Al-Qur’an perlu mengetahui tingkat perkembangan anak, 

                                                           
5
 Retno Kartini, Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Al-qur’an pada Siswa SMP , 

(Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2010), 15 
6
 Muhib Bin Muhammad Khair, Anakku Hafal Al-Qur’an (Solo: Qauna-Smart Media, 

2005), 14. 
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karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan anak dalam 

membaca Al-Qur’an. 

Membaca Al-Qur’an memang tidak mengutamakan pada penyerapan 

dan pemahaman melalui transfer informasi semata, tetapi lebih mengutamakan 

pada pengembangan kemampuan. Untuk itu kemampuan peserta didik perlu 

dikembangkan melalui peran aktif dan latihan-latihan atau kegiatan-kegiatan 

yang mampu menunjang kemampuan membaca Al-Qur’an sebagaimana di 

Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna sidorejo Kebonsari Madiun bahwasanya  

masih banyak santri yang kurang lancar dalam membaca Al-Qur’an. Banyak 

usaha yang dilakukan pihak madrasah untuk meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an santri di Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna salah 

satunya dengan menggunakan metode tilawati. Dengan metode tersebut 

diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap santri 

khususnya membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah 

yang ada. Sehingga nantinya santri-santri dapat membaca dan memahami dan 

mengamalkankan Al-Qur’an dengan baik dan benar. 

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang terkait dengan membaca Al-Qur’an melalui metode tilawati sehingga 

penelitian ini berjudul “Penggunaan Metode Tilawati dalam Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an di Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna 

Sidorejo Kebonsari Madiun Tahun 2014/2015” 
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B. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti fokus pada penggunaan metode tilawati 

dan hasil dari penggunaan metode tilawati untuk meningkatkan kemapuan 

membaca Al-Qur’an di Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna Sidorejo 

Kebonsari Madiun. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana  pelaksanaan metode tilawati untuk meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an di Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna Sidorejo 

Kebonsari Madiun tahun 2014/2015? 

2. Bagaimana hasil penggunaan metode tilawati untuk meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur’an di Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna 

Sidorejo Kebonsari Madiun tahun 2014/2015? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai 

adalah : 

1. Mendiskripsikan pelaksanaan metode tilawati untuk meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur’an di Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna 

Sidorejo Kebonsari Madiun Tahun 2014/2015. 
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2. Mendiskripsikan hasil penggunaan metode tilawati untuk meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur’an di Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna 

Sidorejo Kebonsari Madiun Tahun 2014/2015. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu khazanah Ilmu 

pengetahuan yang ada hubungannya dengan proses peningkatan 

kemampuan membaca Al-Qur’an melalui metode tilawati di Madrasah 

Diniyah Mamba’ul Munna Sidorejo Kebonsari Madiun. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi peneliti sendiri  

Untuk melatih diri dalam penelitian yang bersifat ilmiah dan 

menambah wawasan peneliti.  

b. Bagi lembaga atau sekolah yang bersangkutan  

Sebagai pertimbangan dalam rangka meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an santri. 

c. Bagi perguruan tinggi  

Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang penelitian dan ilmu 

pengetahuan. 
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F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan 

pendekatan kualitatif, karakter khusus penelitian kualitatif berupa 

mengunggkap keunikan individu, kelompok, masyarakat atau oraganisasi 

tertentu dalam kehidupannya sehari-hari secara komperhensif dan rinci. 

Pendekatan ini merupakan suatu metode penelitian yang diharapkan dapat 

menghasilkan suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang 

dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi 

tertentu dalam suatu setting tertentu pula. Kesemuannya itu dikaji dari 

sudut pandang yang utuh, konprehensif, dan holistik.
7
 

Dan  dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi 

kasus, yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau 

satuan  sosial seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat.  Studi 

kasus dapat digunakan secara  tepat dalam banyak bidang. Disamping itu 

merupakan penyelidikan secara rinci satu setting, satu subyek tunggal, satu 

kumpulan dokumen atau satu kejadian tertentu. 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan  berperan serta, namun peranan penelitilah yang menentukan 

keseluruhan skenarionya.
8
  

                                                           
7
 Basrowi, dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif  (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2008), 23. 
8
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), 163. 
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Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan 

instrumen yang lain sebagai penunjang. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah  di Madrasah Diniyah Mamba’ul 

Munna bertempat di Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun.  

4. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. 

Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah: kata-kata dan 

tindakan sebagai sumber data utama, sedangkan  sumber data tertulis,  

foto, adalah sebagai sumber data tambahan. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif 

fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan  

interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan diobservasi 

pada latar, dimana fenomena tersebut berlangsung  dan disamping itu 

untuk melengkapi data, diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan 

yang ditulis oleh atau tentang subyek).  

a) Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Maksud digunakannya wawancara antara lain adalah  (a) 
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mengkonstruksi  mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 

perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain;  (b) 

merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami 

masa lalu; (c) memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang 

telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; (d) 

memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh 

dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia; dan (e) 

memverifikasi, mengubah dan memperluas  konstruksi  yang 

dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.
9
 

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan, sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data 

bisa terkumpul semaksimal mungkin. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

penggunaan metode tilawati dalam meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an. Adapun yang akan peneliti wawancarai 

diantaranya adalah Kepala Madrasah Diniyah selaku pemegang 

kepemimpinan untuk mengetahui gambaran secara umum tentang  

penggunaan metode tilawati dalam meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an di Madrasah Diniyah dan juga tentang sejarah 

berdirinya Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna Sidorejo, Kebonsari, 

                                                           
9
 Ibid., 186. 
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Madiun , selanjutnya adalah beberapa pengajar yang mengajar Al-

Qur’an dengan metode tilawati di Madrasah Diniyah Mamba’ul 

Munna. Hasil wawancara dari masing-masing informan tersebut 

ditulis lengkap dengan kode-kode dalam transkip wawancara. Tulisan 

lengkap dari wawancara ini dinamakan transkip wawancara. 

b)  Teknik Observasi 

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku 

dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara 

langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara 

langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran 

yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.
10

 

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa metode ini 

menekankan pada pengumpulan data dengan cara melihat secara visual 

apa yang telah diamati oleh peneliti, sehingga validitas data sangat 

tergantung pada kemampuan observer dalam mengamati hal-hal yang 

terjadi dilapangan. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

penggunaan metode tilawati dalam meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an di Madrasah Diniyah Ula Mamba’ul Munna. 

Adapun yang akan diobservasi adalah  Kepala Madrasah Diniyah, dan 

pengajar di Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna. Di sini peneliti akan 

                                                           
10

 Basrowi, dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 93-94. 
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mengamati langsung dan berdasarkan wawancara langsung dengan 

Kepala Madrasah Diniyah, dan pengajar di Madrasah Diniyah 

Mamba’ul Munna . 

Hasil observasi dalam penelitian ini, dicatat dalam Catatan 

Lapangan (CL), sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat 

penting dalam penelitian kualitatif. Catatan lapangan adalah alat yang 

umum digunakan oleh pengamat dalam situasi pengamatan tak 

berperanserta. Pengamat dalam hal ini relatif bebas membuat catatan, 

dan biasanya dilakukan pada waktu malam sesudah pengamatan 

dilakukan. Catatan mungkin berupa laporan langkah-langkah 

peristiwa, atau dapat pula berupa catatan tentang gambaran umum 

yang singkat.
11

 

c) Teknik Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian. Sejarah kehidupan (life histories), ceritera, 

biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar 

misalnya foto, gambar hidup, sketsa lain-lain.
12

 Dokumen merupakan 

pelengkap dari pengunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif. Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi 

ini, dicatat dalam format transkip dokumentasi. 

                                                           
11

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 181. 
12

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan R&D ( Bandung:Alfabeta, 2012), 

240. 



13 
 

 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-

data berupa berdirinya Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna, letak 

geografis, keadaan pengajar dan murid, serta tentang penggunaan 

metode tilawati dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an 

di Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna yang akan peneliti dapatkan 

dari dokumentasi yang ada di Madrasah Diniyah. Selain itu metode 

dokumentasi ini juga bisa peneliti gunakan untuk mendokumentasi 

kegiatan yang sedang berlangsung. Hasil pengumpulan data melalui 

cara dokumentasi ini, dicatat dalam format transkip dokumentasi. 

1) Analisis Data 

Teknik analisa data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar.
13

 Tehnik analisa data dalam kasus ini menggunakan 

analisa data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan Miles dan 

Huberman, yang mana mereka mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian  

sampai tuntas, sehingga  datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam 

analisis data meliputi: data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification.
14

 

 

 

                                                           
13

 Basrowi, dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 91. 
14

 Sugiyono, Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D,246. 
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a) Data Reduksi (Reduksi Data) 

Mereduksi data dalam konteks penelitian yang 

dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

menfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat katagori, 

dan pemusatan perhatian. Dengan demikian data yang telah 

direduksiakan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. Proses ini berlangsung selama penelitian ini 

dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. 

b) Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data atau menyajikan data ke dalam pola  yang 

dilakukan dalam berupa teks naratif, bagan, grafik, matrik, dan 

jaringan. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal 

yang serupa menjadi kategori atau kelompok-kelompok. 

Kemudian melakukan display data secara sistematik agar lebih 

mudah dipahamiinteraksi antar bagian-bagiannya. Dalam 

proses ini, data diklasifikasi berdasarkan tema-tema inti. 

c) Penarikan kesimpulan /verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, akan berubah jika tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 
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pengumpulan data berikutnya.tetapi apabila kesimpulan pada 

tahap awal sudah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. 

2) Pengecekan Keabsahan Data 

Derajat kepercayaan keabsahan data (kredebilitas data) 

dapat diadakan pengecekan dengan teknik (1) pengamatan yang 

tekun, dan (2) triangulasi.  

Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan 

ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan 

persoalan atau isu yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini 

dilaksanakan peneliti dengan cara : (a) mengadakan pengamatan 

dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-

fakor yang menonjol yang ada hubungannya dengan penggunaan 

metode tilawati dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-

Qur’an di Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna, kemudian (b) 

menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada 

pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang 

ditelaah sudah difahami dengan cara yang biasa.  
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Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Ada  empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan  penggunaan:  sumber, metode, penyidik, dan 

teori.
15

 Dalam penelitian ini, dalam hal ini digunakan teknik 

triangulasi dengan sumber, berarti  membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat 

dicapai peneliti dengan jalan: (a) membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara, (b) membandingkan apa 

yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan 

secara pribadi, (c) membandingkan apa yang dikatakan orang-

orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya 

sepanjang waktu, (d) membandingkan keadaan dan perspektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang  yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan, (c) membandingkan hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen yang berkaitan. 

6. Tahap-Tahap dan Rancangan Jadwal penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan 

                                                           
15

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 330. 



17 
 

 

laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah:  (1) Tahap 

pra lapangan,  yang meliputi : menyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian; 

(2) Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi : memahami latar penelitian 

dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperanserta sambil 

mengumpulkan data; (3) Tahap analisis data, yang meliputi : analisis  

selama dan setelah pengumpulan data; (4) Tahap penulisan hasil laporan 

penelitian. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan penelitian ini terbagi menjadi 5 bab yang secara 

ringkas diuraikan sebagai berikut: 

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian (berisi tentang: pendekatan dan jenis 

penelitian, instrument penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, 

analisis data, pengecekan kredibilitas data, tahapan-tahapan penelitian), dan 

sitematika pembahasan. 

Bab kedua, kerangka teoritik yang berisi tentang penggunaan metode 

tilawati, kemampuan membaca Al-Qur’an, tentang Al-Qur’an, dan tentang 

guru dan peranannya dalam proses belajar mengajar tilawati. 
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Bab ketiga, berisi tentang paparan data secara rinci data umum, antara 

lain sejarah berdirinya Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna Sidorejo 

Kebonsari Madiun, visi dan  misi Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna 

Sidorejo Kebonsari Madiun, keadaan sarana dan prasarana Madrasah Diniyah 

Mamba’ul Munna Sidorejo Kebonsari Madiun. Sedang data khusus, meliputi 

deskripsi penggunaan metode tilawati, dan hasil penggunaan metode tilawati 

untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an di Madrasah Diniyah 

Mamba’ul Munna Sidorejo Kebonsari Madiun.  

Bab keempat, merupakan analisis tentang penggunaan metode tilawati, 

dan hasil penggunaan metode tilawati untuk meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an di Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna Sidorejo 

Kebonsari Madiun Tahun 2014/2015. 

Bab kelima, merupakan titik akhir dari pembahasan yang berisi tentang 

kesimpulan dan saran serta penutup yang terkait dengan hasil penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN ATAU TELAAH HASIL TERDAHULU  

 

A. KAJIAN TEORI 

1. Penggunaan Metode Tilawati 

a. Pengertian Metode Tilawati 

Metode berasal dari dua kata yaitu “meta” yang berarti melalui 

dan “hodos” yang berarti jalan yang dilalui. Secara umum metode 

adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.
16

 

Secara istilah metode merupakan suatu prosedur yang 

digunakan pendidikan dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode juga merupakan 

sarana yang digunakan dalam proses transformasi materi kepada peserta 

didik agar materi dapat diterima dengan mudah.
17

  

Metode adalah suatu cara yang telah diatur dan terpikir baik-

baik untuk mencapai suatu maksud. Metode juga dapat berarti cara 

kerja atau suatu cara yang tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu.
18

 

                                                           
16

 Ar-rosyidin, samsul nizar, Filsafat pendidikanislam;Pendekatan Historis, Teoritis & 

Praktis (Jakarta : Ciputat Press, 2005), 65 
17

 Arman Arif, Pengantar Ilmu & Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta : Ciputat Press, 

2002), 179 
18

 Moh. Haitai salim, Pendidikan Agama Dalam Keluarga  (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 
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Metode tilawati adalah suatu metode belajar membaca Al-

Qur’an yang dilengkapi dengan strategi pembelajaran dengan 

kebenaran membaca melalui individual dengan teknik baca simak.
19

 

Para ahli mendefinisikan metode sebagai berikut : 

1) Hasan Langgulung, mendefinisikan bahwa metode adalah cara atau 

jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan. 

2)  Ab. al–Rahman Ghunaimah mendefinisikan bahwa metode adalah 

cara-cara yang praktis dalam mencapai tujuan pengajaran. 

3) Al-Ahrasy mendefinisikan bahwa metode adalah jalan yang kita 

ikuti untuk memberikan pengertian kepada peserta didik tentang 

segala macam metode dalam berbagai pelajaran.
20

 

b. Pengelolaan Belajar Tilawati 

Pengelolaan belajar tilawati adalah pengaturan anak secara 

keseluruhan serta media dan sarana belajar yang diperlukan dalam 

proses pembelajaran. Pengelolaan belajar diklasifikasikan menjadi 2 

yaitu: tingkat dasar (tilawati) dan lanjutan (Al-Qur’an). Pengelolaan 

belajar tingkat dasar yaitu proses pembelajaran membaca Al-Qur’an 

dengan menggunakan buku tilawati jilid 1 sampai dengan 5. 
21

 

Adapun prinsip pengajaran metode tilawati adalah: 

1) Diajarkan secara praktis 

2) Menggunakan lagu rost 

                                                           
19

 Abdurrohim Hasan, dkk. Strategi Pembelajaran Al-qur’an Metode Tilawati (Surabaya: 

Pesantren Al-qur’an Nurul Falah, 2010), 13. 
20

Ramayulis, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Kalam Mulia,2001), 3.  
21
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3) Diajarkan secara klasikal menggunakan peraga 

4) Diajarkan secara individual dengan teknik baca simak 

menggunakan buku
22

 

Kelengkapan media dan sarana prasarana dalam kegiatan 

belajara mengajar akan mempengaruhi terhadap kemudahan belajar 

sehingga proses pembelajaran dapat berhasil. Adapun media dan sarana 

prasarana yang dibutuhkan dalam mengajarkan tilawati diantaranya 

adalah: 

1) Buku pegangan santri, yaitu: buku tilawati, buku kitabaty, buku 

materi hafalan, buku pendidikan Akhlaqul Karimah dan Aqidah 

Islam. 

2) Perlengkapan mengajar, yaitu: peraga tilawati,  sandaran peraga, alat 

penunjuk untuk peraga dan buku, meja belajar, buku prestasi santri, 

lembar program dan realisasi pengajaran, buku panduan kurikulum, 

buku absensi santri.
23

 

Untuk mendukung dalam menciptakan suasana belajar yang 

kondusif maka penataan kelas diatur dengan posisi duduk santri 

melingkar membentuk huruf “U” sedangkan guru didepan tengah 

sehingga interaksi guru dengan santri lebih mudah.
24
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c. Proses pembelajaran metode tilawati 

Alokasi waktu yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran 

metode tilawati mulai dari jilid1 sampai 5 adalah 15 bulan dengan 

ketentuan: 

1) 5 kali tatap muka dalam seminggu. 

2) 75 menit setiap tatap muka dengan susunan sebagai berikut: 

a) 5 menit: do’a pembukaan dengan menggunakan teknik klasikal  

b) 15 menit: materi peraga tilawati dengan menggunakan teknik 

klasikal 

c) 30 menit: materi buku tilawati dengan teknik baca simak 

d) 20 menit: materi penunjang dengan tehnik klasikal 

e) 5 menit: do’a penutup dengan teknik klasikal.25
 

d. Pendekatan Pembelajaran Metode  Tilawati 

Pendekatan pembelajaran adalah pengelolaan kelas secara 

individual maupun klasikal. Tilawati merupakan buku metode belajar 

membaca Al-Qur’an yang disampaikan secara seimbang antara 

pembiasaan melalui pendekatan klasikal dan kebenaran membaca 

melalui pendekatan individual dengan tehnik baca simak.
26

 

Dengan pendekatan ini diharapkan kegiatan pembelajaran 

menjadi efektif, mudah dan menyenangkan, Santri naik jilid bersama-

sama dalam satu periode pembelajaran dengan kualitas standar, Suasana 
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26

 Ibid., 16. 



23 
 

 

belajar kondusif, Target kurikulum baik kualitas maupun waktu dapat 

tercapai.
27

 

1) Pendekatan klasikal. 

Pendekatan klasikal adalah proses belajar mengajar yang 

dilakukan dengan cara bersama-sama atau berkelompok dengan 

menggunakan peraga. 

Manfaat dalam penerapan klasikal menggunakan peraga ini, 

yaitu: pembiasaan bacaan, membantu santri melancarkan buku, 

memudahkan penguasaan lagu rost, melancarkan halaman-halaman 

awal ketika santri sudah halaman terakhir.
28

 

Adapun Penerapan teknik klasikal adalah ada alokasi waktu 

pembelajaran dalam penerapan klasikal peraga adalah 15 menit. 

Pembagian penerapan klasikal peraga dalam masa pembelajaran 60 

kali pertemuan atau 3 bulan.
29

 

2) Pendekatan individual dengan tehnik baca simak. 

Pendekatan individual dengan tehnik baca simak adalah 

proses belajar mengajar yang dilakukan dengan cara membaca 

bergiliran yang satu membaca dan yang lain menyimak.
30

 

Manfaat pendekatan ini yaitu: santri tertib dan tidak ramai 

karena semua santri terlibat dalam proses belajar mengajar mulai 

dari do’a pembuka sampai dengan do’a penutup sehingga tidak ada 
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30
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waktu luang bagi santri untuk melakukan kegiatan yang lain, 

pembagian waktu setiap santri adil semua santri akan bergiliran 

membaca dengan jumlah bacaan yang sama antara santri yang satu 

dengan yang lainnya, mendengarkan sama dengan membaca dalam 

hati, dan mendapatkan rahmat.
31

  

Penerapan tehnik baca simak ialah alokasi waktu 

pembelajaran menggunakan buku tilawati, yaitu 30 menit dalam 

setiap pertemuan dengan tahapan sebagai berikut: 

a) Guru menjelaskan pokok bahasan pada halaman buku yang akan 

dibaca. 

b) Sebelum baca simak, diawali dengan membaca secara klasikal 

halaman buku yang akan diajarkan pada pertemuan tersebut. 

Sedangkan tehnik yang digunakan sama dengan tehnik klasikal 

peraga pada saat itu. 

c) Santri membaca tiap baris bergiliran sampai masing-masing 

santri membaca 1 halaman penuh dalam bukunya. 

d) Ketentuan kenaikan halaman buku tilawati dilakukan secara 

bersama-sama dalam satu kelas dengan ketentuan: halaman 

diulang apabila santri yang lancar kurang dari 70 persen dari 

jumlah santri yang aktif, dan apabila santri yang lancar minimal 

70 persen dari jumlah santri yang aktif. 
32

 

3) Evaluasi/munaqosyah 

                                                           
31
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Evaluasi atau munaqosyah adalah suatu upaya yang dilakukan dalam 

rangka memperoleh data tentang perkembangan, perubahan dan 

kemajuan santri melalui proses pembelajaran yang dialami. 

Penerapan evaluasi/munaqosyah ini dilakukan oleh lembaga secara 

berkesinambungan dengan menggunakan cara-cara yang efektif dan 

efisien.
33

 

Manfaat evaluasi/munaqosyah adalah: 

a) Bagi santri: menumbuhkan sikap percaya diri, dan memberikan 

motivasi peningkatan prestasi 

b) Bagi guru: untuk mengukur keberhasilan proses belajar 

mengajar, memperbaiki kekurangan-kekurangan guru dalam 

proses pembelajaran, memperoleh bahan masukan untuk 

pengisian nilai raport, mengetahui kemampuan santri 

c) Bagi lembaga: memberikan masukan untuk perbaikan dan 

peningkatan kualitas program dan guru, memberikan masukan 

dalam rangka pengupayaan tersedianya sarana yang diperlukan. 

d) Bagi orang tua: memberikan informasi mengenai prestasi belajar 

anaknya, dan memberikan umpan balik agar orang tua semakin 

terdorong untuk ikut serta dalam upaya memajukan 

pendidikan.
34

 

4) Macam-macam evaluasi/munaqosyah 

a) Pre test 
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Adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjajagi 

kemampuan santri sebelum mereka mengikuti proses 

pembelajaran sebagai bahan untuk pengelompokan kelas. 

b) Harian  

Evaluasi yang dilakukan setiap hari oleh guru untuk menentukan 

kenaikan  halaman buku tilawati secara bersama dalam satu 

kelas. Pelaksanaannya sebagai berikut: halaman diulang apabila 

santri yang lancar kurang dari 70 persen dan halaman dinaikkan 

apabila santri yang lancar minimal 70 persen.
35

 

c) Kenaikkan jilid 

Evaluasi yang dilakukan secara periodik oleh munaqisy lembaga 

untuk menentukan kenaikan jilid buku tilawati.
36

 

 

2. Kemampuan membaca Al-Qur’an 

a. Pengertian kemampuan membaca Al-Qur’an 

Kemampuan berasal dari kata “mampu” yang mendapat awalan 

“ke” dan akhiran “an” sehingga menjadi kata benda abstrak 

“kemampuan” yang mempunyai arti kesanggupan atau kecakapan.37
 

Sedangkan pengertian membaca menurut kamus besar bahasa 

Indonesia adalah melihat serta memahami isi dari apa yang telah tertulis 

(dengan melisankan atau hanya dalam hati). Mengeja atau melafalkan 
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apa yang tertulis. Mengucapkan: do’a, mantera. Mengetahui: 

mengamalkan, menduga memperhitungkan, memahami.
38

  

Maka membaca adalah melihat tulisan dan dapat mengucapkan 

apa yang tertulis itu dan juga bisa memahami isi dari tulisan tersebut 

dengan melafalkan atau memahaminya dalam hati. 

Membaca merupakan aktivitas audiovisual untuk memperoleh makna 

dari simbol berupa huruf atau kata.
39

  

Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang 

melihatkan banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi 

juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan 

metakognitif. Sebagai proses visual, membaca merupakan proses 

menerjemahkan simbol tulis (huruf) kedalam kata-kata lisan.
40

 

Di tinjau sisi pelakunya, membaca merupakan salah satu dari 

kemampuan (pengusaan) bahasa seseorang. Kemampuan launnya dalam 

berbahasa yaitu menyimak (mendenngarkan), berbicara, dan menulis.
41

 

Membaca adalah sarana untuk belajar dan kunci ilmu 

pengetahuan, baik secara etimologis berupa membaca huruf-huruf yang 

tertulis dalam buku-buku, maupun termologis yakni membaca dalam 

arti yang lebih luas. 
42
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Untuk bisa membaca dengan baik suatu bahan bacaan, 

seseorang terlebih dahulu di tuntut harus mengenal huruf-huruf tersebut 

dan mampu melafalkannya atau mengajarkannya dengan benar dan 

tepat sesuai kaidah-kaidah pelafalannya tadi.
43

 

Menurut Bobbi De Potter dan Mike Hernarcki ada empat 

macam cara membaca dilihat dari segi kecepatannya, yaitu: 

1) Biasa (reguler) 

yaitu cara membaca yang relatif lambat, dengan membaca baris 

demi baris seperti yang biasa dilakukan dalam membaca bacaan 

ringan 

2) Melihat dengan cepat (skimming) 

yaitu membaca yang dilakukan dengan cepat, untuk membaca 

pokok pikiran utama. Inilah yang dilakukan ketika sedang mencari 

sesuatu yang khusus dalam sebuah teks. Misalnya cara membaca 

buku telepon atau kamus. 

3) Melihat sekilas (scanning) 

yaitu membaca dengan sekilas yang digunakan untuk membaca 

informasi tertentu seperti; melihat isi buku atau seperti cara kita 

membaca koran. 
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4) Kecepatan tinggi (werp speed) 

yaitu adalah teknik membaca satu bahan bacaan dengan kecepatan 

tinggi dan dengan pemahaman tinggi.
44

 

Terkait dengan membaca Al-Qur’an maka minimal haruslah 

mampu melafalkan huruf-huruf sesuai kaidah-kaidah dalam membaca Al-

Qur’an. Sehingga pengertian dari kemampuan membaca Al-Qur’an adalah 

kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam melafalkan huruf-huruf 

sesuai kaidah.
45

 

b. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Membaca Al-Qur`an 

Pendidikan Al-Qur`an bagi anak-anak memiliki prinsip-prinsip yang 

berbeda dengan orang dewasa. Hal ini ada kaitannya dengan umur, 

kejiwaan anak, dan daya nalar anak. Para pengajar al-qur`an hendaknya 

memperhatikan hal ini agar tidak gagal dalam mendidik anak-anak dalam 

membaca Al-Qur`an. Diantaranya prinsip-prinsip tersebut diantaranya 

adalah 

1) Membaca dengan Tahqiq 

Tahqiq adalah membaca dengan memberikan hak-hak setiap 

huruf secara tegas, jelas, teliti, seperti memanjangkan mad, menegaskan 

hamzah, menyempurnakan harakat, melepaskan huruf secara tartil, 

pelan-pelan memperhatikan panjang pendek, waqaf dan ibtida` tanpa 

melepas huruf. Dalam penerapannya metode tahqiq ini tampak 
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memenggal-menggal dan memutus mutus dalam membaca huruf-huruf 

dan kalimat-kalimat Al-Qur`an.
46

 

2) Membaca dengan Tartil 

Tartil artinya membaca Al-Qur`an dengan perlahan-perlahan 

tidak terburu-buru dengan bacaan yang baik dan benar sesuai dengan 

makhraj dan sifat-sifatnya sebagaimana yang dijelaskan dalam ilmu 

tajwid. Makharijul Huruf yaitu membaca huruf-huruf hijaiyah sesuai 

dengan tempat keluarnya seperti tenggorokan, di tengah lidah, antara 

dua bibir dan lain-lain.
47

 

3) Membaca dengan Tadwir 

Tadwir adalah membaca Al-Qur`an dengan memanjangkan mad, 

hanya tidak sampai penuh. 

4) Membaca dengan Hadr 

Hadr adalah membaca Al-Qur`an dengan cara cepat, ringan dan 

pendek, namun tetap dengan menegakkan awal dan akhir kalimat serta 

meluruskannya. Suara mendengung tidak sampai hilang, meski cara 

membacanya cepat dan ringan. Cara ini biasanya dipakai oleh para 

penghafal al-qur`an pada kegiatan khataman 30 juz sehari.
48

 

Dari keempat tata cara membaca Al-Qur`an diatas tata cara yang 

ideal untuk anak–anak adalah tata cara pertama, yaitu tahqiq.dengan 
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membaca secara tahqiq anak akan terlatih membaca Al-Qur`an secara 

pelan,tenang dan tidak terburu-buru.cara ini akan membiasakan anak 

membaca alqur`an secara baik dan benar. Adapun cara membaca Al-

Qur`an yang patut dihindari dalam pembelajaran Al-Qur`an bagi anak 

adalah 

1) Hadzamah, yaitu membaca Al-Qur`an secara tergesa-gesa, terlalu 

cepat hingga salah dalam melafalkan hurufnya. 

2) Al-lahn, yaitu membaca yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu 

tajwid.
49

 

c. Tingkat-tingkat kemampuan membaca Al-Qur’an 

Dalam lembaga pendidikan islam seorang anak memang dituntut 

untuk mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. Adapun dalam 

belajar membaca Al-Qur’an seorang anak akan melalui tahap-tahap 

kemampuan yang di kuasai, sehingga kemampuan mambaca Al-Qur’an 

terbagi atas tingkat-tingkat kemahiran, yaitu: 

1) Kemahiran tingkat dasar, yaitu: 

Dengan membaca Al-Qur’an secara sederhana (belum terikat 

oleh tajwid dan lagu). Kemahiran dasar terbagi kepada tingkat awal dan 

tingkat lanjutan. Kemampuan dari kemahiran dasar tingkat awal adalah: 

mampu membaca huruf hijaiyah dalam rangkaian kata atau kalimat. 

                                                           
49
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Sedangkan kemampuan dari kemahiran dasar tingkat lanjutan 

adalah: mampu membaca Al-Qur’an menurut tajwid dasar atau 

sederhana. 
50

 

2) Kemahiran tingkat menengah, yaitu: 

Mampu membaca dengan benar sesuai dengan ilmu tajwid, 

dalam arti dalam tajwid terapan. Kemampuan ini dicapai di kelas V 

dan VI Sekolah Dasar dan SMP, untuk SMA ditambah dengan 

“menghayati kandungan maknanya”.51
 

3) Kemahiran tingkat maju, yaitu: 

Mampu membaca Al-Qur’an dengan benar dan dengan lagu yang 

baik, sesuai dengan lagu (nadham) yang lazim. 

4) Kemahiran tingkat akhir, yaitu: 

Mampu membaca Al-Qur’an dalam berbagai cara baca (qira’ah).52
 

 

3. Al-Qur’an 

a. Pengertian Al-Qur’an 

Secara etimologis, lafadz Al-Qur’an berasal dari Arab, yaitu 

akar dari kata qara’a, yang berarti “membaca”. Al-Qur’an adalah 

bentuk isim masdar yang diartikan sebagai isim maf’ul yang berarti 

“yang di baca”. Pendapat lain menyatakan bahwa lafadz Al-Qur’an 

yang berasal dari akar qara’a tersebut juga memiliki arti al-jam’u 

yaitu “mengumpulkan atau menghimpun”. Di katakana Al-Qur’an 
                                                           

50
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karena berisikan arti sari dari kitabullah dan inti sari dari ilmu 

pengetahuan.
53

 

Sedangkan secara terminologis, Al-Qur’an bearti Wahyu Allah 

yang di turunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur 

dengan perantara Malaikat Jibril yang diriwayatkan secara mutawatir, 

dan memnbacanya merupakan ibadah.
54

 

b. Membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar 

Berkenaan dengan kemampuan membaca Al-Qur’an dengan 

baik dan benar itu dijelaskan lebih lanjut yaitu: 

1) Benar bacaanya. 

2) Baik dan lancar cara melafadzkannya. 

3) Tepat dan sesuai dari segi makhraj dan ilmu tajwidnya.
55

 

Berdasarkan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Tahun 1994, 

tujuan pembelajaran Al-Qur’an sebagai satu unsur pokok bidang studi 

Pendidikan Agama Islam pada jenjang pendidikan menengah (SMP 

dan SMA/MTS dan MAN), siswa dituntut memiliki 4 kemampuan 

yaitu: 

1) Fasih membaca surat-surat Al-Qur’an pilihan. 

2) Menyalinnya dengan baik. 

3) Mengartikan dengan benar. 

4) Menjelaskan isi kandungannya.
56
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Dalam aspek kurikulum 2004 dijelaskan bahwa Kompetensi 

Dasar untuk aspek Al-Qur’an diukur dengan indikator siswa dapat: 

1)  Membaca dengan fasih. 

2) Menjelaskan penerapan ilmu tajwid. 

3) Menyimpulkan kandungan-kandungan surat-surat Al-Qur’an.57
 

Dengan demikian maka kemampuan siswa dalam belajar Al-

Qur’an penekannya pada kefasihan dalam membaca. Pada saat 

membaca siswa sudah menerapkan secara praktis ilmu tajwid serta 

memahami isi kandungan surat-surat Al-Qur’an yang dipelajarinya. 58
 

c. Adab membaca AL-Qur’an 

Dianjurkan bagi orang yang membaca Al-Qur’an 

memperhatikan hal-hal berikut: 

1) Berwudlu dahulu kemudian mengambil Al-Qur’an hendaknya 

dengan tangan kanan dan memegangnya dengan kedua tangan. 

2) Hendaknya ditempat yang suci dan bersih. 

3) Mengahadap kiblat. 

4) Menundukkan kepala, memperhatikan yang dibaca. 

5) Mengucapkan dengan jelas dan mengusahakan sefasih dan setartil 

mungkin, dengan lagu yang tidak berlebihan.
59

 

6) Membaca ta’awudz pada permulaan berdasarkan firman Allah 

SWT dalam surat An-Nahl 16:98 dan basmallah sebelum 
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memulainnya. Jangan diselingi kata-kata lain selama membaca 

kecuali dengan keadaan mendesak. 

7) Membaca dengan tartil yaitu pelan-pelan dan terang serta 

memberikan kepada setiap huruf akan haknya seperti membaca 

panjang dan idgham.
60

 

8) Menghkatamkan Al-Qur’an jangan lebih dari 40 hari. 

9) Melakukan sujud tilawah pada ayat-ayat sajadah. 

10) Merasakan bahwa kita membaca dihadapan Allah SWT dan Allah 

SWT melihat kita. 

11) Merasakan bahwa kita tanpa daya jika tanpa pertolongan dari 

Allah SWT.
61

 

d. Tujuan Pembelajaran Membaca Al-Qur’an 

Tujuan pembelajaran Al-Qur`an menurut an-nahlawi 

mengemukakan bahwa tujuan jangka pendek dari pendidikan Al-

Qur`an(termasuk di dalamnya tujuan pembelajaran membaca Al-Qur`an) 

adalah mampu membaca dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah 

ilmu tajwid, memahami dengan baik dan menerapkannya. Di sini 

terkandung segi ubudiyah dan ketaatan kepada Allah, mengambil 

petunjuk dari kalam-Nya, taqwa kepada-Nya dan tunduk kepada-Nya.
62

 

Sedangkan tujuan pembelajaran membaca Al-Qur`an menurut 

Mardiyo antara lain: 
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1) Murid murid dapat membaca kitab allah dengan mantap baik dari segi 

kecepatan harakat, saktah(tempat tempat berhenti), membunyikan 

huruf huruf dengan makhrajnya dengan persepsi maknanya. 

2) Murid-murid mengerti makna Al-Qur`an dan terkesan dalam jiwanya. 

Murid-murid mampu menimbulkan rasa harus khusyu` dan tenang 

jiwanya serta takut kepada Allah. 

3) Membiasakan murid-murid membaca pada mushaf dan 

memperkenalkan istilah-istilah yag tertulis baik untuk waqaf, mad dan 

idgham.
63

 

Ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwa tujuan pembelajaran 

membaca alqur`an adalah sebagai berikut: 

1) Mardiyo mengatakan bahwa tujuan pembelajaran Al-Qur`an adalah 

sebagai berikut:  

a) Kemantapan membaca sesuai dengan syarat-syarat yang telah 

ditetapkan dan menghafal ayat-ayat atau surat-surat yang mudah 

bagi mereka. 

b) Kemampuan memahami kitab Allah secara sempurna memuaskan 

akal dan mampu menenangkan jiwanya. 

c) Menumbuhkan rasa cinta dan keagungan Al-Qur`an dalam 

jiwanya 

d) Pembinaan pendidikan agama islam kepada anak berdasarkan 

sumber-sumbernya yang utama yaitu Al-Qur`an.
64
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2) Menurut Mahmud Yunus, tujuan belajar Al-Qur`an adalah: 

a) Memelihara kitab suci dan membaca serta memperhatikan isinya 

untuk jadi petunjuk dan pengajaran bagi kita dalam kehidupan 

dunia. 

b) Mengingat hukum agama yang termaktub dalam Al-Qur`an, serta 

menguatkan dan mendorong berbuat kebaikan dan menjauhi 

kejahatan. 

c) Mengharap keridhaan Allah SWT dengan menganut i`tikad dan 

sahdan. 

d) Menanamkan akhlak yang mulia dengan mengambil ibrah dan 

pengajaran serta tauladan yang termaktub dalam Al-Qur`an. 

e) Menanamkan perasaan keagamaan dalam hati dan 

menumbuhkannya, sehingga bertambah keimanan dan bertambah 

dekat kepada Allah.
65

 

4. Guru dan Peranannya dalam Proses Belajar Mengajar Tilawati 

Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak 

didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang 

melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di 

lembaga pendidikan formal, tetapi juga di masjid, di surau atau mushola, 

di rumah dan sebagainya.
66

 Guru adalah salah satu komponen manusiawi 

dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha 
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pembentukan sumber daya manusia yang potensial dibidang 

pembangunan. 

Sedangkan guru yang akan mengajarkan ilmu bacaan Al-Qur`an 

dengan menggunakan metode tilawati syaratnya adalah guru tersebut harus 

sudah mengikuti pelatihan tilawati yang diselenggarakan oleh LPTKA 

atau oleh lembaga pelatihan di kabupaten, sehingga penyampaiannya dapat 

sesuai yang diharapkan atau sesuai dengan visi misi pembelajaran tilawati 

tersebut. Kompetensi guru tilawati sendiri mempunyai beberapa kriteria, 

diantaranya yaitu: 

1) Tartil membaca al Qur’an. 

2) Menguasai lagu rost 

3) Menguasai metodologi dan teknik pengelolaan belajar metode 

tilawati.  

Pelatihannya pun tidak hanya dilakukan satu kali saja tapi ada 

evaluasi di tiap tahunnya atau bisa dibilang kontinue ditiap tahunnya. 

 Ketika seseorang telah mengikuti pelatihan maka dia akan 

mempunyai sertifikat untuk diperbolehkan mengajar Al-Qur`an dengan 

menggunakan metode tilawati namun ketika satu tahun ilmu tersebut tidak 

diamalkan maka gugurlah izin pengajarannya. Paska itu hasil 

pembelajaran akan dipantau langsung dari pusat dan dievaluasi ditiap 

tahunnya.
67
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Peranan Guru dalam proses belajar mengajar tidaklah jauh dari 

fungsi guru itu sendiri yaitu sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing, 

maka hal ini sangatlah dibutuhkan berbagai peranan pada diri guru. 

Mengenai apa peranan guru itu ada beberapa pendapat yang menjelaskan, 

tetapi penulis hanya mencantumkan satu pendapat saja, yaitu menurut Prey 

Katez menggambarkan peranan guru sebagai komunikator, sahabat yang 

memberikan nasihat-nasihat motivator sebagai inspirasi dan dorongan, 

pembimbing dalam pengembangan sikap dan tingkah laku serta nilai-nilai, 

orang yang menguasai bahan yang diajarkan.
68

 

Peran guru mengajar membaca Al-Qur`an dengan metode Tilawati 

yaitu menguasai dan mengarahkan anak didik menjalani proses belajar 

dengan perasaan yang menyenangkan, sebagai langkah awal untuk 

memotivasi dan meningkatkan prestasi belajar. 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Bedasarkan pengetahuan penulis memang sudah ada kajian yang 

membahas tentang peningkatan kemampuan membaca Al-Qur’an namun 

belum banyak karya tulis yang telah dibuat, dengan demikian penulis 

beranggapan bahwa penbelitian ini layak dilakukan. Diantara karya tulis yang 

dapat penulis temukan adalah: 

1. Karya tulis oleh Dwi Lusiana (2010) dengan judul “Upaya Peningkatan 

Kemampuan Membaca dan Menghafal Al-Qur’an (Studi Kasus di Pondok 

                                                           
68
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Pesantren Al-Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo)”. Di dalam karya 

tulis tersebut penulis membahas tentang apakah melalui kegiatan tadarus 

Al-Qur’an dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an? 

Kemudian hasil penelitian beliau dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

tadarus Al-Qur’an dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an 

santri pondok pesantren Al-Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo. 

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi di atas adalah penelitian ini 

membahas tentang metode tilawati untuk meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an sedangkan skripsi di atas membahas tentang 

Peningkatan Kemampuan Membaca dan Menghafal Al-Qur’an. 

2. Karya tulis oleh Roifa Dzakiya dengan judul “Bimbingan Membaca Al-

Qur’an Metode Tarsana (Studi Kasus di Sekretariat Tarsana Jalan Perkutut 

No.11 Beran Ngawi) di dalam karya tulis tesebut penulis membahas 

tentang bagaimana tujuan yang ingin dicapai dalam bimbingan belajar 

membaca Al-Qur’an metode tarsana? Kemudian hasil penelitian beliau 

dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam bimbingan 

belajar membaca Al-Qur’an metode tarsana meliputi: 

a. Tujuan secara umum, yaitu ikut serta berupaya memberantas buta huruf 

Al-Qur’an bagi kaum muslimin dan pengembangan pemahaman Al-

Qur’an kepada masyarakat. 

b. Tujuan secara khusus, yaitu untuk membantu atau mempermudah 

seseorang dapat membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar, menumbuh 
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kembangkan minat belajar membaca Al-Qur’an dan meningkatkan 

kualitas bacaan terutama untuk bacaan tartil dan dilagukan. 

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi di atas adalah penelitian ini 

membahas tentang metode tilawati untuk meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an sedangkan skripsi di atas membahas tentang metode 

Tarsana 

3. Karya tulis oleh Siti Mutmainnah dengan judul ”Penerapan Metode 

Tilawati dalam Pembelajaran Membaca Al-Qur’an di MI Al-Falah Beran 

Ngawi” dalam penelitian ini metode Tilawati di MI Al-Falah Beran Ngawi 

dipandang sebagai salah satu metode dalam pembelajaran membaca Al-

Qur’an yang dipercaya sebagai metode membaca Al-Qur`an yang dapat 

mengatasi masalah anak dalam membaca Al-Qur`an dengan baik. Masalah 

tersebut berupa minat dan hasil bacaan anak yang tidak tartil, dan juga 

tidak khatamnya anak membaca Al-Qur`an. Maka dalam pelaksanaannya 

sangat mengacu pada konsep yang telah ada. Membaca Al-Qur`an 

dipandang sebagai suatu pendidikan dasar pada anak yang sangat penting, 

maka sistem pembelajaran membaca Al-Qur`an harus dirancang sebaik 

mungkin mulai dari penetapan tujuan, metode, materi, sampai evaluasi 

agar tujuan yang sudah ditetapkan benar-benar dapat dicapai. 

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi di atas adalah penelitian ini 

dilakukan di Madrsah Diniyah sedangkan skripsi di atas dilakukan di 

Madrasah Ibtidaiyah. 
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

 

A. GAMBARAN UMUM  

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna  

Pada tahun 1955 KH. Suhaemi memulai dakwah dengan 

membaktikan dirinya bagi kemakmuran warga Dusun Sidorejo Desa 

Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. di musholla 

peninggalan leluhurnya terdahulu. Musholla yang berdiri pada tahun 

1950an tersebut, selain berfungsi sebagai tempat berjama’ah, juga 

merupakan tempat berkumpulnya para remaja pada masa itu. Lokasi 

tersebut terletak didalam kelompok perumahan pinggir jalan raya Sidorejo 

serta beberapa rumah yang ada disekitarnya dengan kondisi masyarakat 

yang masih minim dengan nilai-nilai agama islam.   

Karena terdorong oleh keadaan lingkungan yang masih minim 

agama tersebut, maka muncullah ide dan sekaligus merupakan cita-cita 

dari para leluhurnya yang terdahulu untuk mengembangkan pengetahuan 

tentang ilmu Agama pada para remaja yang aktif berkumpul di musholla 

pada saat itu, meskipun KH. Suhaemi sendiri merasa belum mampu karena 

usia memang masih sangat muda, namun beliau mempunyai semangat 

yang tinggi dan kemauan yang kuat untuk mengembangkan ilmu agama 

islam.  
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KH. Suhaemi lahir di Madiun, 03 September 1940 merupakan 

putra dari Mbah Sidikon yang termasuk tokoh sekaligus pemilik lahan 

yang di wakafkan untuk pendirian musholla. Beliau sangat berperan dalam 

pendirian musholla pada masa sebelumnya. Yang mana pembangunan 

Musholla di prakarsai oleh beberapa pemuda pada waktu itu, yang di 

antaranya Bapak Tosim, Bapak Jalal, Bapak Sarmun dan kawan kawan, 

dan  pada waktu di tinggal oleh KH. Suhaemi untuk menuntut Ilmu di 

Pondok pesantren, kepengurusan Musholla di pasrahkan kepada Bpk 

Tosim selaku keluarga KH. Suhaemi, yakni anak dari saudara perempuan 

ibunya KH. Suhaemi.  

Diantara pondok pesantrean yang pernah ditempati oleh KH. 

Suhaemi adalah pondok pesantren Mangunsari Nganjuk, pondok pesantren 

Mbacem, dan yang terahir pondok pesantren Subulul Huda Kembangsawit 

hingga sampai beliau lulus Madrasah Diniyah Ulya pada tahun 1959 atau 

sekitar 6 tahun. Dan nama “Mamba’ul Munna yang berarti Sumber 

Anugerah diperoleh beliau pada waktu masih menimba ilmu di pondok 

pesantren Subulul Huda Kembangsawit dengan harapan agar siapa saja 

yang masuk di musholla tersebut selalu mendapatkan anugerah dari Allah 

SWT.  

Setelah lulus Madrasah Dinniyah Ulya, beliau diutus oleh kyainya 

yang bernama KH. Munirul Ichwan selaku pendiri sekaligus pengasuh 

pondok pesantren Subulul Huda Kembangsawit untuk mengabdi di pondok 

pesantren tersebut. Dan beliau mengabdi dari tahun 1959 - 2000. Dan KH. 
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Suhaemi menikah dengan seorang gadis bernama Siti Maesaroh pada 

tahun 1978, buyut dari KH. Hasan Rejo  Mursyid Thoriqoh Al Mu’tabaroh 

Shatoriyah Penjalinan. Selama beliau mengabdi di Pondok Pesantren 

Kembangsawit, beliau tidak tinggal di pondok pesantren, melainkan 

berangkat dari rumah karena selain  memiliki tanggungjawab keluarga, 

beliau juga memiliki tanggungjawab untuk mengurus dan mengelola 

musholla.  

Dalam perjalanan berikutnya musholla Mamba”ul Munna 

mengalami banyak perkembangan, baik tujuan, sistem pendidikan, jumlah 

santri, sarana prasarana, serta metode pembelajaran Ilmu Agama. Karena 

KH. Suhaemi merasa sudah sepuh, akhirnya kepemimpinan dalam 

kegiatan pembelajaran diamanatkan kepada putra pertamanya yang 

bernama Irfan Anwari, HR, S.Pd.I. Dan  pada tahun 2006 resmi bergabung 

dengan Lembaga Pendidikan Ma’arif Kecamatan Kebonsari. Seiring 

berjalannya waktu dan setelah melalui beberapa kali musyawarah dengan 

para tokoh masyarakat akhirnya pada tahun 2006 itu juga resmi didirikan 

madrasah diniyah Mamba’ul Munna. Pada saat itu karena banyaknya 

jumlah santri dan kekurangan tempat sehingga kegiatan belajar mengajar 

selain bertempat di Musholla juga ditempatkan di rumah rumah sekitar 

Musholla. Atas izin dari ayahnya, Irfan Anwari, HR, S.Pd.I mendirikan 

Yayasan Pendidikan Mamba”ul Munna dan berinisiatif untuk membangun 

gedung madrasah. Dan berkat do’a, usaha serta dukungan dari masyarakat 

sekitar, akhirnya pada tahun 2010 dibangunlah gedung Mamba’ul Munna 
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yang memiliki 4 ruang kelas yang diresmikan oleh Bupati Madiun Bapak 

H. Muhtarom, S.Sos pada tanggal 04 Mei 2013. Yang mana gedung itu di 

fungsikan sebagaimana mestinya, sore untuk TPQ (Taman pendidikan Al 

qur’an), dan malamnya untuk Madrasah Dinniyah dan juga Bimbingan 

Belajar santri sebagai pendukung ilmu umum. Meskipun keadaan gedung 

belum begitu sempurna namun mengalami perkembangan yang sangat 

pesat dan kegiatan pembelajaran al-qur’an dan ilmu agama tetap berjalan 

dengan kondusif sampai sekarang. 

 

2. Letak Geografis  

Madrasah Diniah Mamba’ul Munna Sidorejo Madiun adalah salah 

satu lembaga pendidikan Al- Qur’an yang berdiri diatas tanah seluas 575 

m²
 

yang terletak di Dsn.Sidorejo, Ds.Sidorejo, Kec.Kebonsari, 

Kab.Madiun. 

 

3. Identitas Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna Madiun 

a. Nama Madin   : Mamba’ul Munna 

b. Nomor Statistik Madin  : 311.2.35.19.0170 

c.  Desa/Kelurahan   : Sidorejo 

d.  Kecamatan    : Kebonsari  

e. Kabupaten    : Madiun 

f. Provinsi     : Jawa Timur  

g.  Kode Pos     : 63173 
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h. Telepon    : +6281556490020 

i.  Mulai Operasional Tahun  : 17 Oktober 2014 

j. Luas Tanah    : 575 m² 

k. Luas Bangunan    : 211 m² 

l. Status Tanah   : Wakaf
69

 

 

4. Visi dan Misi Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna Madiun 

a. Visi Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna Madiun 

“Terwujudnya Generasi Islam yang Tangguh, Cerdas dan Berakhlakul 

Karimah serta Berwawasan Luas yang Berlandaskan Ajaran Tauhid” 

b. Misi Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna Madiun 

1) Meningkatkan ketaqwaan dan keimanan terhadap tuhan yang maha 

Esa 

2) Membimbing dan membina santri agar memiliki sifat dan 

kepribadian yang luhur dan berakhlakul karimah 

3) Memberikan suri tauladan terhadap masyarakat demi terciptanya 

masyarakat yang islami 

4) melaksanakan pembinaan secara efektif sehingga setiap santri 

dapat berkembang secara optimal dalam memahami ajaran islam.
70
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5. Data  Karyawan / Guru /Ustad dan Santri Madrasah Diniyah 

Mamba’ul Munna Madiun 

Jumlah Karyawan/Guru/Ustad di Madrasah Diniyah Mamba’ul 

Munna Madiun adalah 11 orang, yang terdiri dari 7 laki-laki dan 4 

perempuan. 

Sedangkan jumlah santri di Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna 

Madiun dari kelas 1 sampai kelas 6 adalah 168 yang terdiri dari 82 laki-

laki dan 86 perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dilampiran. 

6. Keadaan Sarana dan Prasarana 

Keadaan sarana prasarana di  Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna 

Madiun sudah cukup memadai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

dilampiran. 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pelaksanaan Metode Tilawati untuk Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an di Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna 

Sidorejo Kebonsari Madiun Tahun 2014/2015. 

Kemampuan membaca Al-Qur’an santri di Madrasah Diniyah yang 

menyeimbangkan antara ilmu agama dan ilmu umum ini sudah cukup 

baik, meski begitu masih banyak santri yang kurang lancar dalam 

membaca Al-Qur’an. Hal ini sebagaimana yang telah diutarakan oleh Irfan 

Anwari HR S.Pd.I selaku kepala Madin Mamba’ul Munna Sidorejo 

Kebonsari Madiun sebagai berikut: 
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Sudah baik, walaupun masih ada beberapa santri yang masih kesulitan dalam 

membaca Al-Qur’an karena setiap individu memiliki kemampuan menangkap 
pelajaran yang berbeda dari satu santri dengan yang lainnya.

71
 

 

Ja’far Shoddiq S.Pd.I selaku ustad/guru menambahkan hal yang 

sama yaitu: 

Sudah bagus, tapi masih ada beberapa santri yang belum lancar membaca Al-

Qur’an.72
 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Siti Juariyah S.Pd.I selaku 

ustadzah/guru di Madin Mamba’ul Munna Sidorejo Kebonsari Madiun 

adalah: 

Sebagian besar santri disini sudah bagus kemampuan membaca Al-Qur’an, 
hanya beberapa anak saja yang masih belum lancar.

73
 

 

Banyak usaha yang dilakukan pihak Madrasah Diniyah Mamba’ul 

Munna Sidorejo, Kebonsari, Madiun untuk meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an, salah satunya dengan menggunakan metode tilawati. 

Proses pembelajaran dengan menggunakan metode tilawati di Madin 

Mamba’ul Munna Sidorejo Kebonsari Madiun sampai saat ini berjalan 

dengan baik dan kondusif, para santri yang pada metode sebelum 

menggunakan metode tilawati tidak tertata jika pelajaran membaca Al-

Qur’an berlangsung sekarang menjadi lebih rapi dan memperhatikan. Hal 

ini sebagaimana yang telah Ja’far Shodiq S.Pd.I selaku ustad/guru di 

Madin Mamba’ul Munna Sidorejo Kebonsari Madiun menambahkan 

sebagai berikut: 
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Prosesnya berjalan dengan baik, karena dalam penggunaan metode ini santri 

menjadi lebih tertib, meskipun ada satu dua santri yang masih kurang serius saat 

menyimak temannya.
74

 

 

Di Madin Mamba’ul Munna untuk memudahkan interaksi antar 

guru dan murid maka temapt duduk kelas dibentuk huruf “u”. Hal ini 

sebagaimana yang disampaikan oleh Irfan Anwari HR, S.Pd.I selaku 

kepala Madin sebagai berikut: 

Prosesnya sampai saat ini masih berjalan lancar dan kondusif, karena penataan 

kelas dibentuk huruf “u” sehingga memudahkan guru dan santri untuk 
berinteraksi.

75
 

 

 

Dengan metode tilawati santri dapat mengaji sesuai dengan tajwid 

dan makharijul hurufnya. Tidak hanya itu, metode tilawati juga dapat 

menarik minat santri untuk belajar membaca Al-Qur’an degan baik dan 

benar karena dalam metode ini menggunakan lagu rost yang menjadikan 

santri senang dan semangat. Hal ini sebagaimana yang telah diutarakan 

Irfan Anwari HR S.Pd.I sebagai berikut: 

Dengan metode ini, anak-anak dapat mengaji sesuai dengan tajwid dan 

makharijul hurufnya. Dan nada ross yang ada dalam metode ini membuat anak-

anak menjadi senang dan semangat.
76

 

 

  Pelaksanaan metode tilawati di Madin Mamba’ul Munna sesuai 

dengan rencana pembelajaran yaitu sekali pertemuan 75 menit. Hal ini 

sesuai dengan yang diutarakan oleh Irfan Anwari HR, S.Pd.I sebagai 

berikut: 

Pelaksanaannya cukup baik setiap pertemuan 75 menit, 5 menit untuk do’a 
pembuka, 15 menit peraga tilawati biasanya menggunakan kartu ataupun 
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gambar-gambar, kemudian 30 menit untuk materi di buku tilawati, 20 menit 

materi penunjang, lalu 5 menit penutup.
77

 

 

  Hal yang sama juga diutaran oleh Ja’far Shodiq, S. Pd.I selaku 

ustad/guru di Madin Mamba’ul Munna sebagai berikut: 

Pelaksanannya setiap pertemuan 75 menit, sesuai dengan rencana pembelajaran 

yang sudah ditentukan dari Madin. Yaitu 5 menit do’a, 15 menit menggunakan 

media, 30 menit menggunakan buku tilawati, 20 menit untuk materi penunjang, 

dan 5 menit do’a penutup.78
 

 

  Siti Juariyah, S.Pd.I mengungkan hal yang serupa yaitu: 

Pelaksanaan metode tilawati disini sudah sesuai rencana pembelajran yaitu setiap 

satu pertemuan 75 menit, 5 menit do’a pembuka, 15 menit untuk peragaan 
media, 30 menit buku tilawati ini dengan tehnik baca simak, 20 menit materi 

penunjang, 5 menit do’a penutup.79
 

 

Di Madin Mamba’ul Munna Sidorejo Kebonsari Madiun dalam 

penggunaan metode tilawati menggunakan pendekatan klasikal yaitu 

ketika guru membaca maka para santri mendengarkan kemudian 

menirukan bagaiman cara membaca yang baik dan benar, dengan 

menggunakan pendekatan klasikal santri akan terbiasa membaca dengan 

cara yang baik dan benar dan juga menggunakan pendekatan individual, 

yaitu dengan tehnik baca simak dimana santri secara bergiliran membaca 

Al-Qur’an dengan pembagian waktu dan jumlah yang sama antara satu 

santri dengan santri yang lain. Dengan begitu apabila ada temannya yang 

membaca yang lain menyimak sehingga tidak ada yang ramai sendiri. Hal 

ini sebagaimana yang telah diutarakan oleh Irfan Anwari HR S.Pd.I 

sebagai berikut: 
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Dengan mengunakan pedekatan klasikal yaitu belajar dilakukan bersama-sama 

atau bisa juga berkelompok, dan individual yaitu dengan tehnik baca simak. 

Secara bergiliran santri akan membaca al-qur’an dengan pembagian waktu dan 
jumlah yang sama antara satu dengan yang lain, dengan begitu apabila ada 

temannya yang membaca yang lain menyimak sehingga tidak ada yang ramai 

sendiri.
80

 

 

Ja’far Shoddiq S.Pd.I selaku ustad/guru di Madin Mamba’ul 

Munna Sidorejo Kebonsari Madiun menambahkan sebagai berikut: 

Disini menggunakan pendekatan klasikal yaitu ketika guru membaca maka santri 

mendengarkan dan menirukan, itu akan membuat santri mengerti bagaimana 

bacaan yang benar dan membiasakannya untuk membaca al-qur’an yang baik 
dan benar, serta pendekatan baca simak, yaitu membaca al-qur’an secara 
bergantian, ketika ada salah satu santri membaca maka yang lain menyimak.

81
 

 

Siti Juariyah S.Pd.I juga menambahkan selaku ustadzah/guru di 

Madin Mamba’ul Munna Sidorejo Kebonsari Madiun sebagai berikut: 

 Klasikal yaitu guru membaca santri mendengarkan dan menirukan serta baca 

simak, salah satu santri membaca dan yang lain menyimak dengan ketentuan 

waktu yang sama. santri akan mengulang bacaannya dipertemuan yang akan 

datang apabila santri yang lancar kurang dari 70 persen dari jumlah santri.
82

 

 

Untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an di Madin 

Mamba’ul Munna Sidorejo Kebonsari Madiun sarana prasarana yang ada 

sudah cukup baik dan memadai, seperti buku induk, buku rapor, buku 

absen, dan lain-lain. Hai ini dimaksudkan agar para santri displin dalam 

belajar membaca Al-Qur’an. Hal ini sebagaimana yang telah diutarakan 

oleh Irfan Anwari HR S.Pd.I sebagai berikut: 

Terkait sarana prasarana di madin ini sudah memadai, seperti buku induk, buku 

rapor, buku absen, dan lain-lain agar anak-anak disiplin dalam belajar, sehingga 

dengan kedisplinan para santri untuk mengaji maka dapat meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur’an mereka karena setiap hari belajar.83
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Hal serupa juga diungkapkan oleh Siti Juariyah S.Pd.I sebagai 

berikut: 

  Sudah memadai, seperti buku rapor, buku absen, buku tilawati, dll.
84

 

Di Madin Mamba’ul Munna Sidorejo Kebonsari Madiun metode 

tilawati sangat membantu untuk meningkatkan kemampuan santri dalam 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an, karena metode tilawati 

proses dan tahapannya sangat tertata dan memiliki target sehingga santri 

lebih cepat bisa membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar juga membuat 

santri lebih tertib dan disiplin dalam proses pembelajaran. Hal ini 

sebagaimana yang telah diutarakan oleh Irfan Anwari HR S.Pd.I sebagai 

berikut: 

Metode tilawati proses atau tahapan dalam pembelajaran sangat tertata sehingga 

pembelajaran Al-Qur’an menjadi sangat kondusif dan memiliki target sehingga 
santri lebih cepat belajar dalam membaca Al-Qur’an.85

 

 

Hal yang sama diungkapkan oleh Ja’far Shoddiq S.Pd.I sebagai berikut: 

Sangat membantu karena lebih tertata. Juga melatih santri untuk benar-benar 

teliti dalam membaca Al-Qur’an ketika kegiatan baca simak Al-Qur’an 
berlangsung.

86
 

 

Siti Juariyah S.Pd.I menambahkan pula sebagai berikut: 

Sangat membantu karena metode ini mengharuskan santri membaca Al-Qur’an 
dengan tajwid dan makhorijul huruf yang benar dan dengan nada rost yang 

menarik santri untuk belajar Al-Qur’an.87
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2. Hasil Penggunaan Metode Tilawati untuk Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an di Madrasah Diniyah Mamba’ul 

Munna Sidorejo Kebonsari Madiun Tahun 2014/2015 

Metode tilawati sangat membantu santri dalam meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur’an di Madin Mamba’ul Munna Sidorejo 

Kebonsari Madiun, hal ini terbukti dengan  dari hasil penggunaan metode 

tilawati yang sangat bagus  dan memuaskan tidak hanya untuk pihak 

Madin sendiri akan tetapi juga dari wali santri. Hal ini sebagaimana yang 

telah diutarakan oleh Irfan Anwari HR S.Pd.I sebagai berikut: 

Hasilnya sangat bagus dan antusiasme serta dukungan dari wali santri sangat 

tinggi.
88

 

 

Metode tilawati juga menjadikan  santri lebih fasih dalam 

membaca Al-Qur’an karena sesuai dengan makharijul hurufnya, serta lebih 

disiplin dalam pembelajaran. Hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan 

oleh Ja’far Shoddiq  S.Pd.I sebagai berikut: 

Sangat bagus daripada sebelum menggunakan metode ini, metode ini menuntut 

santri untuk displin belajar membuat santri lancar melafadzkan bacaan dalam Al-

Qur’an dan juga fasih.89
 

 

Siti Juariyah S.Pd.I juga menambahkan sebagai berikut: 

Hasilnya sangat bagus karena dengan metode ini dapat membantu santri 

membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar dengan waktu yang telah 

ditentukan.
90
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Pelaksanaan Metode Tilawati untuk Meningkatklan 

Kemampuan Membaca di Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna Sidorejo 

Kebonsari Madiun Tahun 2014/2015. 

Membaca Al-Qur’an bagi umat muslim merupakan ibadah kepada 

Allah SWT. Untuk itu seorang anak haruslah diberikan pemahaman serta 

dibiasakan untuk membaca Al-Qur’an sejak dini. Pembelajaran membaca Al-

Qur’an memang tidak mengutamakan pada penyerapan dan pemahaman 

melalui transfer informasi semata, tetapi lebih mengutamakan pada 

pengembangan kemampuan. Untuk itu kemampuan peserta didik perlu 

dikembangkan melalui peran aktif dan latihan-latihan atau kegiatan-kegiatan 

yang mampu menunjang kemampuan membaca Al-Qur’an.  

Setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam 

membaca sehingga guru harus sabar dan selalu senantiasa memnberikan 

motivasi kepada para santri untuk selalu belajar membaca Al-Qur’an karena 

pendidikan Al-Qur’an harus ditanamkan sedini mungkin.  

Dari data yang diperoleh dari Madin Mamba’ul Munna membuktikan 

bahwa masih banyak santri yang belum lancar dalam membaca Al-Qur’an, 

untuk itu pihak Madin berupaya untuk meningkatkan kemampuan membaca 

Al-Qur’an dengan menggunakan metode tilawati pada pembelajaran membaca 

Al-Qur’an. Proses pembelajaran membaca Al-Qur’an dengan menggunakan 
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metode tilawati di Madin Mamba’ul Munna sudah berjalan dengan baik, 

semua santri mengikuti pembelajaran dengan senang dan semangat. Madin 

Mamba’ul Munna juga membentuk tempat duduk kelas berbentuk huruf “U” 

agar mempermudah interaksi antara guru dan santri. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Abdurrohim Hasan, dkk yang mengemukakan bahwa untuk 

mendukung dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif maka penataan 

kelas diatur dengan posisi duduk santri melingkar membentuk huruf “U” 

sedangkan guru di depan tengah sehingga interaksi guru dengan santri lebih 

mudah.
91

 

Pelaksanaan metode tilawati di Madin Mamba’ul Munna sesuai 

dengan rencana pembelajaran yaitu setiap satu kali pertemuan 75 menit, hal 

ini agar pembelajaran membaca Al-Qur’an lebih efektif dan efisien. 75 menit 

itu dapat dirincikan sebagai berikut: 5 menit untuk do’a pembuka, 15 menit 

peraga tilawati menggunakan media gambar dan kartu, 30 menit untuk buku 

tilawati, 20 menit materi penunjang, dan 5 menit do’a penutup. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Abdurrohim Hasan, dkk yang mengemukakan bahwa 

Alokasi waktu yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran metode tilawati 

mulai dari jilid1 sampai 5 adalah 15 bulan dengan ketentuan: 

3) 5 kali tatap muka dalam seminggu. 

4) 75 menit setiap tatap muka dengan susunan sebagai berikut: 

f) 5 menit: do’a pembukaan dengan menggunakan teknik klasikal  

g) 5 menit: materi peraga tilawati dengan menggunakan teknik klasikal 
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h) 30 menit: materi buku tilawati dengan teknik baca simak 

i) 20 menit: materi penunjang dengan tehnik klasikal 

j) menit: do’a penutup dengan teknik klasikal.92
   

Sarana prasarana di Madin Mamba’ul Munna untuk meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur’an juga sudah memadai, karena sarana 

prasarana sangatlah penting dalam sebuah kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai sebuah keberhasilan. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdurrohim 

Hasan, dkk yang mengemukakan bahwa kelengkapan media dan sarana 

prasarana dalam kegiatan belajar mengajar akan mempengaruhi terhadap 

kemudahan belajar sehingga proses pembelajaran dapat berhasil.
93

 

Sarana prasarana yang disediakan oleh Madin Mamba’ul Munna untuk 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an yaitu berupan rapor, buku 

absensi santri, buku tilawati untuk menjadikan santri lebih disiplin dalam 

mengikuti pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdurrohim Hasan, 

dkk yang mengemukakan bahwa sarana prasarana yang dibutuhkan dalam 

mengajar tilawati daiantaranya adalah: buku tilawati, buku kitaby, buku materi 

hafalan, buku absensi santri, buku prestasi santri, dan buku panduan 

kurikulum.
94

 

Upaya Madin Mamba’ul Munna Sidorejo Kebonsari Madiun untuk 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an dalam metode tilawati ini 

menggunakan pendekatan klasikal dan individu dengan tehnik baca simak. 

Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Abdurrohim Hasan, dkk yang 
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mengemukakan bahwa metode tilawati adalah metode belajar membaca Al-

Qur’an yang dilengkapi dengan strategi pembelajaran dengan kebenaran 

membaca melalui individual dengan tehnik baca simak.
95

  

Pendekatan klasikal juga digunakan di Madin Mamba’ul Munna 

dimana ketika guru membaca santri mendengarkan dan menirukan bagaimana 

cara membaca yang baik dan benar, dengan begitu santri akan terbiasa 

membaca dengan baik dan benar, membantu santri melancarkan buku. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Abdurrohim Hasan, dkk yang mengemukakan bahwa 

pendekatan klasikal adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan 

cara bersama-sama atau berkelompok dengan menggunakan peraga, tehnik 

klasikal ada tiga yaitu: ketika guru membaca maka santri mendengarkan, 

ketika guru membaca maka santri menirukan, dan dibaca bersama-sama.
96

 

adapun manfaat dari pendekatan klasikal yaitu: pembiasaan bacaan, membantu 

santri melancarkan buku, memudahkan penguasaan lagu rost, dan 

melancarkan halaman-halaman awal ketika santri sudah halaman akhir.
97

 

Pendekatan individual dengan teknik baca simak merupakan kegiatan 

dimana santri membaca Al-Qur’an secara bergiliran dengan waktu dan jumlah 

yang telah ditentukan. Jadi apabila salah satu santri membaca maka yang lain 

menyimak, hal ini menjadikan santri lebih tertib dan teliti. Hal ini 

sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Abdurrohim Hasan, dkk bahwa 

pendekatan individual dengan tehnik bca simak adalah proses belajar 

mengajar yang dilakukan dengan cara membaca bergiliran, yang satu 
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membaca dan yang lain menyimak.
98

 Manfaat pendekatan ini yaitu: santri 

tertib dan tidak ramai karena semua santri terlibat dalam proses belajar 

mengajar mulai dari do’a pembukaan sampai dengan do’a penutup sehingga 

tidak ada waktu luang bagi santri untuk melakukan kewgiatsan lain, 

pembagian waktu setiap santri adil semua akan bergiliran membaca dengan 

jumlah bacaan yang sama antara santri satu dengan yang lainnya, 

mendengarkan sama dengan membaca dalam hati dan mendapat rahmat.
99

 

 

B. Analisis tentang Hasil Penggunaan Metode Tilawati Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Membaca AL-Qur’an di Madrasah 

Mamba’ul Munna Sidorejo Kebonsari Madiun Tahun 2014/2015. 

Dengan menggunakan metode tilawati banyak perubahan yang terlihat 

pada santri. Di Madin Mamba’ul Munna Sidorejo Kebonsari Madiun santri 

menjadi lebih fasih dalam membaca Al-Qur’an daripada sebelum memakai 

metode ini, dalam membaca Al-Qur’an santri bisa membaca dengan baik dan 

benar karena metode ini juga mengajarkan tajwid dengan cara membaca 

sesuai dengan makhorijul hurufnya. Hal ini sesuai sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Retno Kartini bahwa untuk bisa membaca dengan baik 

suatu bahan bacaan, seseorang terlebih dahulu harus mengenal huruf-huruf 

dan mampu melafalkan huruf-huruf sesuai kaidah-kaidah dalam membaca Al-

Qur’an.100
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Departemen Agama Islam juga mengemukakan bahwa Kemampuan 

dari kemahiran dasar tingkat awal adalah mampu membaca huruf hijaiyah 

dalam rangkaian kata atau tajwid. Sedangkan kemampuan dari kemahiran 

dasar tingkat lanjut adalah mampu membaca Al-Qur’an menurut tajwid dasar 

atau sederhana.
101

 

Berkenaan dengan kemampuan membaca Al-Qur’an dengan baik yang benar 

Maidir Harun mengemukakan bahwa ada tiga kriteria yaitu: 

1. Benar membacanya 

2. Baik dan lancar cara melafadzkannya 

3. Tepat dan lancar dari segi makhraj dan ilmu tajwidnya.
102

 

Dalam aspek kurikulum 2004 dijelaskan bahwa kompetensi dasar 

untuk aspek Al-Qur’an diukur dengan indicator siswa dapat: 

1. Membaca dengan fasih 

2. Menjelaskan penerapan ilmu tajwid 

3. Menyimpulkan kandungan-kandungan surat AL-Qur’an.103
 

Dengan demikian maka santri di Madin Mamba’ul Munna Sidorejo 

Kebobsari Madiun sudah dapat memenuhi kriteria membaca Al-Qur’an yang 

baik dan benar dengan menggunakan metode tilawati. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penggunaan Metode Tilawati 

dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an di Madrasah 

Diniyah Mamba’ul Munna Sidorejo Kebonsari Madiun Tahun 2014/2015, 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. penggunaan metode tilawati untuk meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an di Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna Sidorejo 

Kebonsari Madiun tahun adalah: proses pembelajaran metode ini 

sudah berjalan dengan baik sudah sesuai dengan rencana pembelajaran 

yaitu satu kali pertemuan 75 menit, santri menjadi lebih tertib dari 

sebelumnya karena dalam metode ini menggunakan tehnik baca simak 

yang membuat santri tidak ada waktu untuk hal-hal yang lain dan juga 

semangat mengikuti pembelajaran, serta penggunaan tehnik klasikal 

yang membuat santri terbiasa membaca dengan baik dan benar, 

berkaitan dengan sarana prasarana di Madin Mamba’ul Munna untuk 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an sudah memadai 

berupa buku tilawati, buku rapor, dan buku absensi santri agar santri 

lebih dispilin dalam mengikuti pembelajaran sehingga kemampuan 

mamembaca Al-Qur’annya meningkat. 

2. hasil penggunaan metode tilawati untuk meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an di Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna Sidorejo 
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Kebonsari Madiun adalah: santri di Mamba’ul Munna menjadi lebih 

fasih dan dapat membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar dengan 

waktu yang telah ditentukan karena dalam metode tilawati juga 

diajarkan ilmu tajwid, serta memiliki target. 

 

B. SARAN 

1. Pihak Madrasah Diniyah Mamba’ul Munna Sidorejo Kebonsari 

Madiun hendaknya lebih meningkatkan kemampuan membaca Al-

Qur’an agar semua santri dapat membaca dengan lancar. 

2. Santri diharapkan lebih proaktif dalam proses pembelajaran membaca 

Al-Qur’an, dan bisa meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an. 

3. Penelitian yang akan datang diharapkan peneliti ini jadi pemicu bagi 

peneliti berikutnya terutama dalam kajian penggunaan metode tilawati 

dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an. Sehingga 

untuk ke depannya kajian ini lebih di perdalam lagi dalam 

meningkatkan kepercayaan diri. 

 

 


