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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di SD Istiqamah 

Bandung, bahwa pembelajaran Alquran di SD tersebut sebelumnya telah 

menggunakan metode Iqra. Namun halnya demikian, pembelajaran Alquran 

dengan menggunakan metode Iqra masih belum sepenuhnya optimal dan 

maksimal, pembelajaran Alquran masih dirasa sulit dan membosankan, apalagi 

pembelajaran dengan metode Iqra harus memakan waktu yang relatif lama. 

Sehingga setelah sekolah melakukan studi banding ke sekolah lain “SDIT 

Luqman Al Hakim Yogyakarta” mengenai pembelajaran Alquran dan metode 

yang digunakannya, apalagi dilihat dari hasil anak didiknya banyak yang mahir 

dan berperestasi di bidang Alquran, mereka melantukan bacaan ayat suci Alquran 

dengan merdu menggunakan irama lagu rast. Maka sekolah memutuskan untuk 

menggunakan metode yang sama dalam pembelajaran Alquran, yaitu dengan 

menggunakan metode Tilawati.
1
 

Metode Tilawati merupakan salah satu metode yang  digunakan dalam 

pembelajaran Alquran. Adapun yang dimaksud dengan metode tilawati adalah 

suatu sistem atau cara yang mengatur tentang pembacaan (ayat Alquran) dengan 

baik dan indah. Metode Tilawati merupakan metode belajar membaca Alquran 

yang disampaikan secara seimbang antara pembiasaan melalui pendekatan 

klasikal dan kebenaran membaca melalui pendekatan individual dengan teknik 

baca simak.
2
 

Pembelajaran Alquran pada tingkat pertama berisi pengenalan huruf-huruf 

hijāīyah dalam satu kata atau kalimat. Selanjutnya diteruskan dengan 

                                                           
1
 Hasil wawancara mengenai sejarah penggunaan metode Tilawati di SD Istiqamah Kota 

Bandung dengan Bapak Sunda Hadi, S.Pd. selaku kepala sekolah SD Istiqamah (di ruang kantor 

kepala sekolah tanggal 07 Agustus 2017 pukul 13.00 WIB) 
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memperkenalkan tanda baca. Oleh sebab itu untuk melatih dan membiasakan 

mengucapkan huruf Arab dengan makhrajnya yang benar pada tingkat permulaan, 

akan membantu mempermudah mengajarkan tajwid pada tingkat membaca. 

Mengucapkan huruf dan kalimat Arab tidak mudah pada anak-anak, sehingga 

perlu latihan dan pembiasaan.  

Adapun tingkat kemahiran membaca Alquran secara sederhana dibagi 

menjadi beberapa tingkatan yaitu: 1). Tingkat dasar yaitu membaca secara 

sederhana (belum terikat oleh tajwid dan lagu). 2). Tingkat menengah yaitu dapat 

membaca Alquran dengan mengikuti tanda baca dan cara lain sesuai tajwid. 3). 

Tingkat maju yaitu dapat membaca dengan bacaan dan lagu yang baik sesuai 

dengan bentuk lagu. 4). Tingkat mahir yaitu dapat membaca Alquran dalam 

berbagai cara (qirāat).
3
 

Pada dekade belakangan ini telah banyak metode pembelajaran baca tulis 

Alquran dikembangkan, begitu juga buku-buku panduannya telah banyak disusun 

dan dicetak. Para pengajar baca tulis Alquran tinggal memilih metode yang paling 

cocok baginya, paling efektif dan paling murah. Dunia pendidikan mengakui 

bahwa suatu metode pengajaran senantiasa memiliki kekuatan dan kelemahan. 

Dalam pembelajaran baca tulis Alquran harus menggunakan metode. 

Dengan menggunakan metode yang tepat akan menjamin tercapainya tingkat 

keberhasilan yang lebih tinggi dan merata bagi siswa. Pendidikan dapat diartikan 

sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai 

dengan kebutuhan.
4
  

Keberhasilan dari suatu pelaksanaan pembelajaran itu akan sangat 

ditentukan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah metode. 

Meskipun metode tidak akan berarti apa-apa bila dipandang terpisah dari 

komponen-komponen pembelajaran yang lain. 

                                                           
3
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Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian 

dengan mengambil judul Keefektifan Metode Tilawati untuk Meningkatkan 

Kompetensi Siswa dalam Pembelajaran Alquran (Penelitian di SD Istiqamah 

Kota Bandung). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah umumnya 

adalah: “Bagaimana keefektifan metode Tilawati untuk meningkatkan kompetensi 

siswa dalam pembelajaran Alquran?”. Untuk mengarahkan peneliti dalam 

melakukan penelitian, rumusan masalah dijabarkan ke dalam beberapa sub 

pertanyaan penelitian. Adapun sub-sub pertanyaan pada penelitian ini dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi awal kompetensi siswa dalam pembelajaran Alquran 

sebelum mendapatkan pembelajaran dengan metode Tilawati di kelas IV 

SD Istiqamah Kota Bandung? 

2. Bagaimana kompetensi siswa dalam pembelajaran Alquran setelah 

mendapatkan pembelajaran dengan metode Tilawati di kelas IV SD 

Istiqamah Kota Bandung? 

3. Apakah ada perbedaan peningkatan kompetensi siswa dalam 

pembelajaran Alquran di kelas eksperimen dan kelas kontrol SD 

Istiqamah Kota Bandung? 

4. Apakah faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan metode 

Tilawati dalam pembelajaran Alquran di kelas IV SD Istiqamah Kota 

Bandung? 

5. Bagaimana respon guru dan siswa terhadap metode Tilawati dalam 

pembelajaran Alquran di kelas IV SD Istiqamah Kota Bandung? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 
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a. Kondisi awal kompetensi siswa dalam pembelajaran Alquran sebelum 

mendapatkan pembelajaran dengan metode Tilawati di kelas IV SD 

Istiqamah Kota Bandung 

b. Kompetensi siswa dalam pembelajaran Alquran setelah mendapatkan 

pembelajaran dengan metode Tilawati di kelas IV SD Istiqamah Kota 

Bandung 

c. Perbedaan peningkatan kompetensi siswa dalam pembelajaran Alquran 

di kelas eksperimen dan kelas kontrol SD Istiqamah Kota Bandung 

d. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan metode 

Tilawati dalam pembelajaran Alquran di kelas IV SD Istiqamah Kota 

Bandung 

e. Respon guru dan siswa terhadap metode Tilawati dalam pembelajaran 

Alquran di kelas IV SD Istiqamah Kota Bandung 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai peneliti dari hasil penelitian 

tentang sejauh mana keefektifan metode Tilawati untuk meningkatkan kompetensi 

siswa dalam pembelajaran Alquran sebagai berikut:  

a. Sudut Pandang Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan tentang 

bagaimana keefektifan pembelajaran Alquran dengan menggunakan metode 

Tilawati sehingga dapat mempermudah siswa, praktisi pendidikan dan masyarakat 

luas dalam mempelajari Alquran. Dan dari penelitian ini penulis mengharapkan 

penggunaan metode Tilawati bisa menjadi kajian dunia pendidikan serta sebagai 

acuan dan referensi di kalangan peserta didik dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran Alquran.   

b. Sudut Pandang Praktis  

Penulis berharap dari hasil penelitian ini bermanfaat untuk: 

1) Meningkatkan kualitas kompetensi siswa dalam pembelajaran 

Alquran  di SD Istiqamah Kota Bandung. 

2) Meningkatkan kualitas pembelajaran PAI baik formal maupun 

informal. 
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3) Membantu meningkatkan pengetahuan tentang cara mengefektikan 

metode pembelajaran Alquran yang tepat di SD Istiqamah Kota 

Bandung. 

4) Memberikan informasi yang positif dalam meningkatkan proses 

belajar mengajar Alquran dengan menggunakan metode Tilawati di 

SD Istiqamah Kota Bandung. 

 

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian tentang masalah metode pembelajaran Alquran telah banyak 

dilakukan para peneliti lain. Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat beberapa 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Berikut ini karya tulis terdahulu 

yang telah dikaji oleh peneliti, antara lain:  

Sumardi. Q. 2012. “Pengelolaan Pembelajaran Tartil Qur’an, Hafidzul 

Qur’an Dan Qiroatul Qur’an Di SMP Nawa Kartika Nambangan Kabupaten 

Wonogiri”. Tesis Program Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berdasarkan hasil analisis, penelitian 

menyimpulkan bahwa: 1) Karakteristik perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran Tartil Qur’an, Hafidzul Qur’an, dan Qiroatul Qur’an di SMP Nawa 

Kartika Nambangan Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut : a) Pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran dilakukan pada setiap hari Selasa pagi; b) Metode yang 

digunakan adalah metode Tilawati dan Iqra; c) Pembelajaran diintegrasikan ke 

dalam kurikulum sekolah dan diperdalam lagi melalui sistem pesantren; 2) 

Pengembangan materi pembelajaran Tartil Qur’an, Hafidzul Qur’an, dan Qiroatul 

Qur’an di SMP Nawa Kartika Nambangan Kabupaten Wonogiri menggunakan 

materi dari buku metode Iqra dan metode Tilawati yang digunakan sesuai pilihan 

para ustadz maupun ustadzah yang mengajar; Pembelajaran dilakukan dengan 

menggunakan sistem CBSA (Cara Belajar Santri Aktif); mengemas/memasukkan 

masalah tajwid dan makharajul huruf kedalam satu bidang studi yaitu Tajwid, 

yang juga telah diformat kedalam kurikulum sekolah dan 3) Karakteristik faktor 

pendukung dalam pengelolaan pembelajaran Tartil Qur’an, Hafidzul Qur’an, dan 

Qiroatul Qur’an di SMP Nawa Kartika Nambangan Kabupaten Wonogiri faktor 
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sumber daya manusia, sistem pembelajaran, serta sarana dan prasarana 

pembelajaran yang mendukung. Faktor yang menjadi penghambat meliputi 

beragamnya asal sekolah siswa yang berdampak pada bervariasinya kemampuan 

siswa dalam membaca dan menulis Alqur’an. Guna mengatasi hal ini dilakukan 

pengklasifikasian siswa ke dalam tiga kelas. 

Haryono. 2013. “Implementasi Metode Utsmani dalam Pembelajaran 

Alqurandi Sekolah Dasar Swasta Islam Terpadu Mutiara Duri Kelas I Tahun 

Pelajaran. 2011/2012”. Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Sulthan Syarif Qasim Riau. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) 

Implementasi Metode Utsmani dalam pembelajaran Alquran di sekolah Dasar 

Swasta Islam Terpadu Mutiara Duri Kelas I tahun pelajaran. 2011/2012 telah 

sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran Metode Utsmani berdasarkan buku 

panduannya jilid I dan jilid II. (2) Kendala-kendala dalam implementasi metode 

utsmani di antaranya adalah bahwa untuk tahap awal masih ada guru yang malu-

malu untuk menyanyikan lagu dalam memperkenalkan huruf-huruf hijaiyah 

padahal pendekatan metode ini adalah dengan bernyanyi/bernasyid, akan tetapi 

seiring dengan berjalannya waktu kendala-kendala tersebut dapat diatasi sehingga 

tidak menganggu proses implementasi Metode Utsmani dalam pembelajaran 

Alquran di Sekolah. (3) Pada tahun pelajaran 2011/2012 implementasi Metode 

Utsmani dalam pembelajaran Alqurandi Sekolah Dasar Swasta Islam Terpadu 

Mutiara Duri ternyata sangat efektif ini dibuktikan dengan meningkatnya 

kemampuan baca Alquranpara siswamya, dan dari hasil ujian mereka 

menunjukkan bahwa 96,5% sampai target dari KKM yang ditentukan oleh pihak 

sekolah. 

Jaenuri.  2015. “Inovasi Pendidikan (Pembelajaran Alquran di Lembaga 

Tadabbur Alquran (Ltq) An-Nahsru Panularan Surakarta)”. Tesis IAIN Surakarta. 

Dalam penulisannya ini, penulisnya berpendapat bahwa hasil analisis data 

menunjukkan bentuk-bentuk inovasi yang telah di lakukan LTQ An-Nashru 

meliputi: (1) Pada tahap perencanaan pembelajaran, seperti pengelolaan peserta, 

instruktur, sarana dan prasarana, metode pembelajaran dan program-program 

pembelajaran tambahan. (2) Pada proses pembelajaran, Yaitu inovasi 
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pembelajaran quantum, kompetensi dan kontekstual. Implementasi inovasi dalam 

pendidikan Alquran di LTQ an-Nashru dapat di ketahui dengan adanya upaya 

pimpinan untuk mewujudkan pendidikan Alquran yang bermutu dari waktu ke 

waktu. Kendala yang dihadapi LTQ An-Nashru adalah masih kurangnya 

kedisiplinan baik dari instruktur maupun peserta. Maka pimpinan memperketat 

peraturan yang telah disepakati bersama. Kendala lain adalah kurangnya 

komunikasi antara pimpinan dan isntruktur, maupun antar instruktur. Karena hal 

ini, pimpinan membuka berbagai media sosial dengan tujuan untuk memperlancar 

komunikasi dengan para instruktur. 

Zainap Hartati. 2015. “Pengembangan Pembelajaran Alquran (Kajian 

Pemikiran Tasyrifin Karim Dalam Konteks Pengembangan Metode Iqra’ dan 

Kelembagaan Pendidikan Alquran)”. Disertasi, Pascasarjana IAIN Antasari 

Banjarmasin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pengembangan 

pembelajaran Alquran kajian pemikiran Tasyrifin Karim dalam konteks 

pengembangan Metode Iqra’ dan kelem-bagaan pendidikan Alquran menunjukkan 

adanya penyederhanaan pembelajaran yang lebih praktis dan pragmatis 

berlandaskan Alquran dan Hadis untuk mewujudkan generasi yang unggul yakni 

generasi Rabbi Radhiyya. Simpulan ini didasarkan pada kenyataan bahwa: (1) 

Pemikiran Tasyrifin Karim dalam konteks pengembangan pembelajaran Alquran 

melalui Metode Iqra’ mampu menjawab permasalahan buta aksara Alquran di 

kalangan remaja dan dewasa, baik di perkotaan maupun di pedesaan dengan 

mengembangkan “Metode Iqro’Terpadu” pola 20 jam hinggapola10 jamdan mem-

buka kelas-kelas pembelajaran untuk remaja dan dewasa, serta mengimplementasi 

materi pengembangan pembelajaran Alquran dalam bentuk yang lebih simpel dan 

praktis. (2) Pemikiran Tasyrifin Karim dalam konteks pengembangan 

pembelajaran Alquran melalui kelembagaan PAUD Pendidikan Alquran adalah 

terbentuknya pola pem-binaan generasi muda ditilik dari “Jendela Quran dan 

Sunnah”, untuk mewujudkan generasi unggul, yaitu generasi Rabbi Radhiyya, 

dengan menawarkan wadah pem-belajaran Alquran pada usia dini sebelum 

TKAlquran melalui Taman Asuh Anak Muslim (TAAM). (3) Epistemologi 

Tasyrifin Karim terkait pembelajaran Alquran melalui Metode Iqra’ dan 
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kelembagaan Pendidikan Alquran merupakan implementasi pragmatis yang 

digabung dengan filsafat pendidikan perenialisme dan progresivisme yang 

dibatasi dengan nilai-nilai Alquran dan Hadis. Epistemologi yang dikembangkan 

juga berkaitan dengan pendekatan psikologi dan sosiologi sehingga bernilai 

praktis bagi umat. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian yang 

akan dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Penelitian ini relatif baru dan berbeda, baik dari segi substansi, teori maupun 

metodologi keilmuannya, karena peneliti akan lebih fokus pada: Keefektifan 

Metode Tilawati untuk Meningkatkan Kompetensi Siswa dalam Pembelajaran 

Alquran di SD Istiqamah Bandung. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Keefektifan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata 

efektif, yang diartikan dengan : a) adanya efek (akibat, pengaruh, kesan), b) 

manjur atau mujarab, c) dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha, tindakan).
5
 

Keefektifan berhubungan dengan penentuan apakah tujuan yang telah 

ditetapkan telah tercapai atau tidak. Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa, menuliskan bahwa kefektifan adalah kepengaruhan atau 

keadaan berpengaruh (keberhasilan) setelah melakukan sesuatu.
6
 Keefektifan 

menunjukkan pada keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah 

diterapkan.  

Menurut ahli manajemen Peter F. Drucker, keefektifan adalah melakukan 

pekerjaan yang benar (doing the right thing), sedangkan efesiensi adalah 

melakukan pekerjaan dengan benar (doing thing right). Keefektifan merupakan 

kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
7
 

                                                           
5
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1996), 219 
6
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B) Depdikbud, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Cet. Ke-7, Edisi Ke-2, 250 
7
 T. Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 1998), Edisi Ke-2, 7 
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Keefektifan merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat 

atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan 

kata lain, seorang guru efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau 

metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan.  

Kata metode berasal dari bahasa latin ‘meta’ yang berarti melalui dan 

‘hodos’ yang berarti jalan atau cara ke. Dalam bahasa arab metode disebut 

‘tariqah’ artinya jalan, cara, sistem, atau ketertiban dalam mengerjakan sesuatu. 

Sedangkan secara istilah definisi metode adalah suatu sistem atau cara yang 

mengatur suatu cita-cita”.
8
 

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.
9
 

Metode Tilawati merupakan salah satu metode yang  digunakan dalam 

pembelajaran Alquran. Adapun yang dimaksud dengan metode tilawati adalah 

suatu sistem atau cara yang mengatur tentang pembacaan (ayat Alquran) dengan 

baik dan indah. Metode Tilawati merupakan metode belajar membaca Alquran 

yang disampaikan secara seimbang antara pembiasaan melalui pendekatan 

klasikal dan kebenaran membaca melalui pendekatan individual dengan teknik 

baca simak.
10

  

Metode Tilawati dalam pembelajaran Alquran yaitu suatu metode atau 

cara belajar Alqurandengan ciri khas menggunakan lagu rost dan menggunakan 

pendekatan yang seimbang antara pembiasaan melalui klasikal dan kebenaran 

membaca melalui individual dengan teknik baca simak. Metode ini aplikasi 

                                                           
8
 Nur Ubbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 123 

9
 Ramayulis, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 3 

10
 Abdurrohim Hasan, Muhammad Arif dan Abdur Rouf, Strategi Pembelajaran Alquran 

Metode Tilawati, (Surabaya: Pesantren Alquran Nurul Falah, 2010), 16 
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pembelajarannya dengan lagu rast. Rast adalah Allegro yaitu gerak ringan dan 

cepat.
11

  

Pendekatan klasikal dan individual dan 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 dan peserta didik mudah. Format U dalam 

proses pembelajaran metode Tilawati sangatlah bagus karena peserta didik dapat 

terkontrol semua oleh pendidik baik klasikal maupun individual. 

Adanya penekanan-penekanan dalam membaca Alquran dengan baik dan 

benar diperlukan latihan yang terus menerus dengan mengoptimalkan potensi 

anatomis yang ada pada diri manusia yaitu otak, mata dan mulut serta hati. Saat 

anak diminta untuk membaca secara berlahan-lahan, pada saat itu pula diharapkan 

terjadi “fokusisasi” atau keseimbangan pada komponen anatomisnya, sehingga 

menghasilkan bacaan yang benar. 

Dengan latihan membaca secara terus menerus diharapkan membantu dan 

mempercepat proses kelancaran Tilawahnya, dengan kriteria, membaca dengan 

cepat dan bertajwid.
12

 Selain itu, dalam metode Tilawati ini juga sangat 

mengedepankan kompetensi dan komunikasi yang baik diantara guru dengan 

muridnya. Untuk membentuk murid yang mampu belajar dengan baik dan tertib 

serta berlatih membaca terus menerus secara mandiri, bukanlah perkara yang 

mudah. 

Hal ini sangat memerlukan peranan dari seorang guru yang mampu 

menguasai dan mengarahkan anak didik atau santrinya untuk memahami tugas 

dan tanggung jawabnya serta menjalani proses belajar dengan perasaan yang 

menyenangkan sebagai langkah awal untuk memotivasi dan meningkatkan 

prestasi belajar. 

Pada kenyataannya seorang guru Alquran pada dasarnya memiliki peran 

yang sangat penting untuk mengawali belajar dengan perasaan senang dan penuh 

kasih sayang serta mampu memberikan motivasi belajar, sehingga menjadikan 

                                                           
11

 M.Misbahul Munir, Pedoman Lagu-Lagu Tilawatil Qur`an Dilengkapi Tajwid dan 

Qasidah, Cetakan Ketiga, (Surabaya: Apollo, 1997), 28 
12

 Abdurrohim Hasan, Muhammad Arif dan Abdur Rouf, Op.Cit., 2 
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semangat peserta didik dalam belajar Alquranyang berakhir dengan hasil belajar 

yang baik dan memuaskan. Tidak lah berlebihan bila dikatakan bahwa pada 

dasarnya seorang anak yang sehat dan normal mereka diibaratkan seperti tambang 

emas yang siap untuk di eksploitasi untuk memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi dirinya, orang tua, masyarakat dan bangsanya. 

Pelaksanaan metode Tilawati ini dalam proses pembelajaran mempunyai 4 

prinsip: a) Diajarkan secara praktis, b) Menggunakan lagu rost, c) Diajarkan 

secara klasikal menggunakan peraga, d) Diajarkan    secara    individual    dengan    

tehnik    baca    simak menggunakan buku.
13

 

Indikator metode Tilawati adalah: tartil membaca Alquran, meliputi: 1) 

Fasohah, 2) Tawid, 3) Gorib dan Musykilat, 4) Suara dan Lagu dan 5) Adab 

dalam membaca Alquran. 

Kompetensi siswa adalah kemampuan yang harus dimiliki/dicapai siswa 

setelah mengikuti pembelajaran. Kemampuan tersebut adalah perpaduan dari 

pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan 

berpikir dan bertindak. Seseorang yang telah memiliki kompetensi dalam bidang 

tertentu bukan hanya mengetahui, tetapi juga dapat memahami dan menghayati 

bidang tersebut yang tercermin dalam pola perilaku sehari-hari. 

Kompetensi adalah kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu 

tugas atau sebagai memiliki keterampilan dan kecakapan yang diisyaratkan.
14

 

Sedangkan kompetensi menurut Van Looy, Van Dier donck, and Gemmel 

menyatakan kompetensi adalah sebuah karakteristik manusia yang berhubungan 

dengan efektifitas performa, karakteristik ini dapat dilihat seperti gaya bertindak, 

berperilaku, dan berpikir. 

Jadi bisa disimpulkan bahwa Kompetensi merupakan kemampuan siswa 

atau mahasiswa untuk mengerjakan sesuatu dengan baik sebagai hasil dari proses 

pembelajaran atau pendidikan yang diikutinya. Sehingga kompetensi merupakan 

kemampuan yang harus dimiliki oleh individu dalam melaksanakan tugas-tugas 
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sesuai dengan uraian tugas yang dilakukannya. Dalam hal ini adalah kompetensi 

siswa dalam pembelajaran Alquran.  

Indikator kompetensi siswa adalah (1) Mengenal huruf-huruf hijaiyah 

tunggal dan sambung, (2) Mengenal harokat (Fathah, kasrah, dammah, sukun dan 

tanwin), (3) Mengenal hukum-hukum bacaan, dan (4) Membaca dengan lagu rost 

dan (5) Sopan santun dalam membaca.. 

Pengertian pembelajaran sebagaimana tercantum dalam UUSPN No. 20 

Tahun 2003, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jika istilah 

pembelajaran dikaitkan dengan Pembelajaran Alquran mengandung pengertian 

bahwa pembelajaran Alquran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tentang Alquran.  

Pembelajaran merupakan suatu sistem intruksional yang memiliki 

seperangkat komponen, antara lain tujuan, bahan atau materi, guru, murid, 

metode, alat dan penilaian atau evaluasi. Supaya tujuan tercapai, semua komponen 

yang ada harus diorganisasikan sehingga antara sesama komponen terjadi 

kerjasama. Karena itu guru tidak boleh hanya memmperhatikan komponen secara 

global, melainkan juga secara spesifik dan detail.
15

 

Pembelajaran pada hakekatnya adalah interaksi antara peserta didik 

dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih 

baik.
16

 Pembelajaran adalah setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu 

seseorang mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai yang baru. Jadi 

pembelajaran Alquran yaitu suatu kegiatan yang diwujudkan dengan interaksi 

antara pendidik dan peserta didik untuk mewujudkan keberhasilan peserta didik 

dalam mempelajari Alquran. 

Selanjutnya kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dipetakan ke 

dalam gambar berikut: 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Garis Hubungan/pengaruh 

Garis Balikan 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan.
17

 Namun kebenarannya masih lemah, sehingga harus 

diuji secara empiris. Kemudian ada kriteria yang perlu diperhatikan dalam 

membuat hipotesis: (1) Hipotesis dinyatakan dalam bentuk hubungan yang 
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Hasil yang dicapai 

Kompetensi Siswa 
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diharapkan antara dua variabel atau lebih (2) Hipotesis didasarkan konsep teoretis 

tertentu sebagai landasan dalam merumuskan hipotesis yang akan diuji (3) 

hipotesis dapat diuji (4) hipotesis konsisten dan jelas.
18

 Kemudian fungsi hipotesis 

menurut Ary Donald adalah (1) Memberikan penjelasan tentang gejala-gejala 

serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang (2) Mengemukakan 

pernyataan tentang hubungan dua konsep yang secara langsung dapat diuji dalam 

penelitian (3) Memberi arah pada penelitian (4) Memberi kerangka pada 

penyusunan kesimpulan penelitian.
19

 

Selanjutnya berdasarkan latar belakang rumusan masalah yang telah 

dikemukakan, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: secara umum 

hipotesis yang peneliti lakukan dari penelitian ini adalah keefektifan metode 

Tilawati untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam pembelajaran Alquran di 

SD Istiqamah Kota Bandung. 

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: Terdapat perbedaan 

signifikan antara hasil pembelajaran Alquran peserta didik yang menggunakan 

metode Tilawati dengan hasil pembelajaran Alquran tanpa menggunakan metode 

Tilawati. 
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