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ABSTRAK 

 
Iqbal Fauzi Wahdani, 2017 : Keefektifan Metode Tilawati untuk Meningkatkan 

Kompetensi Siswa dalam Pembelajaran Alquran (Penelitian di SD Istiqamah Kota 

Bandung) 

Penelitian ini berawal dari adanya permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu 

pembelajaran Alquran di SD Istiqamah Kota Bandung belum sepenuhnya optimal dan 

maksimal, pembelajaran Alquran dirasa sulit dan membosankan serta metode yang ada 

memakan waktu yang relatif lama untuk dapat mencapai target pembelajaran Alquran. 

Keadaan tersebut tentunya berdampak pada nilai kognitif yang diperoleh siswa sangat 

kurang memuaskan terutama dalam mata pelajaran Bahasa Arab dan Pendidikan Agama 

Islam, sehingga siswa cenderung malas, bosan, dan tidak ada usaha yang mereka lakukan 

untuk meningkatkan kemampuan membaca Alquran.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Kondisi awal kompetensi 

siswa dalam pembelajaran Alquran sebelum mendapatkan pembelajaran dengan metode 

Tilawati (2) Kompetensi siswa dalam pembelajaran Alquran setelah mendapatkan 

pembelajaran dengan metode Tilawati (3) Perbedaan peningkatan kompetensi siswa 

dalam pembelajaran Alquran di kelas eksperimen dan kelas kontrol (4) Faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan metode Tilawati dalam pembelajaran Alquran 

(5) Respon guru dan siswa terhadap metode Tilawati dalam pembelajaran Alquran.  

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan metode eksperimen. Penelitian dimulai sejak bulan Nopember 2017 

dengan populasi siswa Kelas IV SD Istiqamah Kota Bandung. Sampel yang diambil 

adalah siswa Kelas IV A dan IV B masingi-masing sebanyak 28 orang. Pengumpulan 

datanya dilakukan dengan metode observasi, tes kemampuan membaca (pretest-posttest), 

wawancara dan studi dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pembelajaran dengan menggunakan 

metode Tilawati terbukti efektif karena mampu meningkatkan kompetensi siswa dalam 

pembelajaran Alquran walaupun tidak terlalu maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari 

nilai pretest dan posttest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nilai pretest kedua 

kelompok berada pada katogori kurang. Sedangkan setelah diadakan pembelajaran 

dengan metode Tilawati untuk kelompok eksperimen dan tanpa menggunakan metode 

Tilawati atau menggunakan metode Iqra untuk kelompok kontrol, kelompok eksperimen 

mendapatkan nilai dengan kategori cukup tinggi dan kelompok kontrol mendapatkan nilai 

dengan kategori sedang.  Kemudian nilai keefektifan penggunaan metode Tilawati 

dengan metode Iqra dapat dilihat dari peningkatan kompetensi siswa dalam pembelajaran 

Alquran pada kedua kelompok. Pada kelompok eksperimen yang menggunakan metode 

Tilawati mendapatkan nilai rata-rata pretest sebesar 1.85 dan posttest sebesar 3.14, rata-

rata peningkatan (posttest-pretest) sebesar 1.29 dan termasuk pada kategori peningkatan 

cukup tinggi. Sedangkan kelompok kontrol yang menggunakan metode Iqra mendapatkan 

nilai rata-rata pretest sebesar 1.50 dan posttest sebesar 2.35, rata-rata peningkatan 

(posttest-pretest) sebesar 0.85 dan termasuk dalam kategori sedang. Dari pemaparan di 

atas, maka jelaslah bahwa kelompok eksperimen yang menggunakan metode Tilawati 

mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibanding dengan tanpa menggunakakan 

metode Tilawati atau dengan menggunakan metode Iqra. Jadi, metode Tilawati lebih 

efektif untuk digunakan dalam pembelajaran Alquran dibanding menggunakan metode 

Iqra. Oleh karena itu direkomendasikan untuk menggunakan metode Tilawati dalam 

pembelajaran Alquran.  


