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MOTTO: 

 

 َوقَاَل َربُُّكُم ٱْدُعونِٓى أَْستَِجْب لَُكْم    .......
 

“Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan 
Kuperkenankan bagimu” 

(Q.S. Al-Mukmin ayat 60) 
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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Tarbiyah 

Islamiyah Benda Kota Tangerang”. Disusun Oleh Muftihatuzzahra 

(16311738), Mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), 

Fakultas Tarbiyah, Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta. 

Dengan memperhatikan kondisi masyarakat saat ini, dan juga seiring 

berjalan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, 

pengaktualisasian nilai Al-Qur`an mengalami banyak kendala dalam 

berupaya membentuk generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, 

cerdas, maju, dan mandiri. Namun, untuk mewujudkan generasi Qur’ani yang 

mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Qur`an sebagaimana yang telah 

disebutkan diatas dibutuhkan kemampuan dasar dalam belajar Al-Qur`an. 

Kemampuan dasar tersebut meliputi membaca dan menulis Al-Qur`an. Oleh 

karena itu pada penelitian ini penulis tertarik untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh kemampuan membaca Al-Qur’an siswa jika dikorelasikan 

dengan hasil belajar pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Kuantitatif, penelitian ini 

dilakukan pada siswa/siswi kelas X MA. Tarbiyah Islamiyah, pada bulan Juni 

2020. Metode ini digunakan untuk mengetahui Pengaruh Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Al-

Qur’an Hadits. Populasi siswa sebanyak 74 orang. Teknik pengambilan 

sampel pada penelitian ini menggunakan pengambilan sampel acak 

sederhana, maka sebagian populasi dipilih secara acak dan dijadikan sampel 

pada penelitian ini. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Hasil Belajar siswa pada 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadits kelas X di MA. Tarbiyah Isamiyah Kota 

Tangerang baik. Hasil belajar tersebut dibuktikan dengan nilai pada mata 

pelajaran tersebut yang berada diatas nilai rata-rata (80,77) yang menunjukan 

baik. Terdapat pengaruh yang rendah antara kemampuan membaca Al-

Qur’an dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 

kelas X di MA Tarbiyah Islamiyah Kota Tangerang. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai thitung sebesar 1,798. Ini menunjukkan bahwa nilai thitung 

(1,798) < nilai ttable (2,034). Hal ini menunjukkan bahwa Ha ditolak dan H0 

diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh antara kemampuan 

membaca Al-Qur’an (X) dengan hasil belajar Al-Qur’an Hadits (Y) terdapat 

korelasi yang rendah.  
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled "The Influence of the Ability to Read Al-

Qur'an on Learning Outcomes of Class X Students of Madrasah Aliyah 

Tarbiyah Islamiyah Benda, Tangerang City". Compiled by 

Muftihatuzzahra (16311738), Islamic Religious Education (PAI) Student, 

Faculty of Tarbiyah, Institute of Al-Qur'an Science, Jakarta. 

By paying attention to the current condition of society, and also along 

with the development of science and technology, the actualization of the 

values of the Qur'an has experienced many obstacles in trying to form a 

generation that is faithful, pious, noble, intelligent, advanced, and 

independent. However, in order to create a generation of the Qur'an that is 

able to actualize the values of the Qur'an as mentioned above, it requires 

basic skills in learning the Qur'an. These basic skills include reading and 

writing the Qur'an. Therefore, in this study the writer is interested in knowing 

how much influence the students' ability to read Al-Qur'an if it is correlated 

with learning outcomes in Al-Qur'an Hadith subjects. 

This research uses quantitative research, this research was conducted 

on students of class X MA. Tarbiyah Islamiyah, in June 2020. This method is 

used to determine the Effect of the Ability to Read Al-Qur'an on Student 

Learning Outcomes in Al-Qur'an Hadith Subjects. The student population is 

74 people. The sampling technique in this study used simple random 

sampling, so a part of the population was randomly selected and used as a 

sample in this study. 

The results of this study indicate that: Student learning outcomes in 

the subject of Al-Qur'an Hadith class X in MA. Tarbiyah Isamiyah Kota 

Tangerang is good. The learning outcomes are evidenced by the scores on 

these subjects which are above the average value (80.77) which indicates 

good. There is a low influence between the ability to read Al-Qur'an with 

student learning outcomes in class X Al-Qur'an Hadith subjects at MA 

Tarbiyah Islamiyah, Tangerang City. This is evidenced by the tcount of 

1.798. This shows that the value of tcount (1.798) <ttable value (2.034). This 

shows that Ha is rejected and H0 is accepted. So it can be concluded that there 

is a low correlation between the ability to read Al-Qur'an (X) and the learning 

outcomes of Al-Qur'an Hadith (Y). 



1 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut ketentuan umum dalam undang-undang pendidikan 

nomor 20 tahun 2003 yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan 

nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar 

pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap 

terhadap tuntutan perubahan zaman. 

Kemudian fungsi pendidikan nasional menurut UU No.20 

tahun 2003 tentang pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Pendidikan merupakan suatu berkah dari Allah terhadap 

manusia. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang 

ditakdirkan memperoleh  pendidikan. Perolehan pendidikan 

bukanlah suatu batasan yang mengikat terhadap manusia 

namun justru untuk membebaskan manusia dari hakekatnya 

sebagai makluk berakal budi yang bebas. Sebagai makhluk 

alamiah yang dilahirkan di dalam lingkungan alamiahnya 
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manusia diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri 

kedudukannya di dalam alam alamiah itu sendiri. Disinilah 

letak kebebasan dan keterikatan manusia di dalam proses 

pengembangan kemanusiaannya.
1
 

 

Pendidikan yang demikian itu adalah pendidikan yang erat 

kaitannya dengan aktivitas mulia manusia yang tugas utamanya 

adalah membantu pengembangan humanitas bagi manusia untuk 

menjadi manusia yang memiliki akhlak mulia dan dapat memberikan 

contoh yang baik bagi lingkungan disekitarnya. Setiap manusia yang 

dilahirkan didunia ini diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya 

dan memiliki potensi untuk terus berkembang menjadi pribadi yang 

lebih baik, potensi itulah yang nanti akan membawa manusia kepada 

kebahagiaan yang sesungguhnya. Namun, dalam perjalanannya 

manusia harus mengidentifikasi dirinya yang dibingkai dengan 

kesadaran diri untuk merealisasikan berbagai potensi yang dimiliki, 

sehingga mampu berkembang dengan baik menjadi realisasi diri yang 

nantinya akan mengarahkan ia kepada jati diri yang ideal dan 

bermanfaat bagi kehidupannya secara individu maupun sosial 

kemasyarakatan. Seperti firman Allah : 

نَ ٱنَقَۡذ َخهَۡقنَا   نَسَٰ ًٓ أَۡدَسِن تَۡقِوٌٖى  ۡۡلِ   ٤فِ

“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam 

bentuk sebaik-baiknya”. (Q.S. At-Tin [95]: 4) 

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang 

diciptakan paling baik dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain 

karena manusia disempurnakan dengan akal pikiran untuk 

keberlangsungan hidupnya dan untuk mempertahankan dirinya dari 

berbagai ancaman. Kemudian di dalam kesempurnaan itu juga Allah 

                                                             
1
  H.A.R   Tilaar, Manifesto Pendidikan  Nasional  (Tinjauan  Dari  Perspektif  Post 

Modernisme Dan Studi Kultural), (Jakarta: Kompas,  2005), h. 109 - 110 
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memberikan kemampuan atau potensi yang akan berguna bagi 

manusia lain disekitarnya, tinggal bagaimana ia menggunakan potensi 

yang dimilikinya itu.  

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, 

kesempurnaan manusia itu dianugerahi sebuah akal pikiran yang 

mana itu menjadi pembeda manusia dan makhluk lainnya. Oleh 

karena itu sudah sepantasnya manusia menggunakan akal pikirannya 

untuk berpikir terutama berpikir tentang wahyu Allah SWT (Al-

Qur’an). Berpikir itu diartikan sebagai salah satu cara untuk 

membaca, memahami dan menganalisis suatu hal. Membaca adalah 

langkah awal kita untuk memahami, dalam memahami Al-Qur’an kita 

perlu adanya melatih kemampuan untuk membaca Al-Qur’an dengan 

baik.   

Kemampuan membaca Al-Qur’an merupakan keterampilan 

dasar yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Mengingat Al-Qur’an 

sebagai kitab suci umat Islam sekaligus sebagai pendoman hidup 

menuju jalan kebenaran. Kemampuan ini meliputi ketepatan dalam 

melafadzkan bacaan Al-Qur’an sesuai dengan tajwid dan makhraj 

yang benar. Oleh karena itu setiap muslim harus belajar kepada orang 

yang ahli dalam bidang ini.  

Proses yang dapat dilakukan untuk menggunakan Al-Qur’an 

sebagai pendoman hidup adalah dengan mengaaktualisasi 

nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan. Aktualisasi nilai dalam 

Al-Qur’an tersebut mampu membentuk masyarakat untuk 

menjadi sumber daya ummat yang berkualitas dengan 

memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan qolbu.
2
 

Sesuai kondisi masyarakat saat ini akibat semakin 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, aktualisasi nilai Al-

                                                             
2 Said Agil Husin Al Munawwar, Aktualisasi Nilai-Nilai Qur’ani dalam sistem 

pendidikan Islam, (Jakarta:Ciputat Press,2003), h. 4. 
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Qur’an tersebut upaya internalisasi nilai Al-Qur’an untuk membentuk 

pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, maju dan 

mandiri akan mengalami banyak kendala.  

Namun, untuk mewujudkan generasi Qur’ani yang mampu 

mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Qur`an sebagaimana telah 

disebutkan diatas dibutuhkan kemampuan dasar dalam belajar Al-

Qur`an. Kemampuan dasar tersebut meliputi membaca dan menulis 

Al-Qur`an.  

Kemampuan membaca dan menulis Al-Qur`an merupakan 

“dasar untuk mengamalkan dan mengajarkan Al-Qur`an serta 

mengamalkan ajaran agama islam baik untuk dirinya atau untuk 

orang lain. Oleh karena itu tuntutan untuk dapat membaca dan 

menulis Al-Qur`an mutlak sangat di butuhkan”. 
3
 

Lembaga pendidikan yang berfungsi “mengembangkan ilmu 

pengetahuan, pengembangan kemampuan membaca ataupun menulis 

Al-Qur`an juga menjadi tanggung jawab sekolah atau madrasah”. 
4
 

Diperkirakan sebagian umat muslim Indonesia belum bisa membaca 

Al-Qur`an baik yanag masih anak-anak, remaja, dewasa maupun 

lanjut usia. Dan inilah yang menjadi salah satu menjadi problem 

pendidikan di indonesia saat ini, khususnya pada materi praktik baca 

Al-Qur`an.   

Madrasah merupakan lembaga pendidikan islam yang mana 

didalamnya terdapat materi pendidikan  agama islam yang lebih 

spesifik diantaranya; Al-Quran hadits, SKI, akidah akhlak, dan fiqih. 

Dari beberapa materi tersebut Al-Qur`an hadits yang menjadi  materi 

pengembangan terhadap keterampilan dalam membaca Al-Qur`an.  

                                                             
3
 A. Syarifuddin, Mendidik anak membaca, menulis dan mencintai Al-Qur’an, 

(Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 39. 
4 A. Syarifuddin, Mendidik anak membaca, menulis dan mencintai Al-Qur’an, h. 14. 
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Al-Qur`an Hadits adalah mata pelajaran yang menekankan pada 

indikator keberhasilan siswa mampu membaca, menulis, menghafal, 

menerjemah serta menjelaskan isi kandungan Al-Qur`an.  

Berdasarkan problem rendahnya kualitas membaca Al-Qur`an 

siswa akan menyebabkan rendahnya pula hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Al-Qur`an Hadits. Al-Qur`an Hadits merupakan 

mata pelajaran yang mengutamakan penguasaan kemampuan 

membaca Al-Qur’an. Oleh karena itu pada penelitian ini penulis 

tertarik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kemampuan 

membaca Al-Qur’an siswa jika dikorelasikan dengan hasil belajar 

pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits.  Penelitian ini berjudul 

“Pengaruh Kemampuan Membaca Al-Qur’an Terhadap Hasil 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits kelas X di 

MA Tarbiyah Islamiyah Benda Kota Tangerang”.  

Harapan dari peneliti dalam penelitian ini adalah semoga 

skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kemajuan 

pendidikan agama Islam. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diketahui 

terdapat banyak masalah yang tengah menimpa di generasi zero ini. 

Banyaknya masalah yang terjadi menjadi tanggungjawab bersama 

untuk mencari solusi pemecahan dari masalah tersebut. Untuk itu, 

bidang pendidikan sebagai wadah pencetak generasi penerus bangsa 

hendaknya lebih memperhatikan hal ini.  

Salah satu masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini 

merupakan masalah yang berkaitan tentang kemampuan membaca 

Al-Qur’an yang akan berpengaruh terhadap hasil belajar Al-Qur’an 
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Hadits siswa. Untuk itu identifikasi masalah yang kami paparkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan membaca Al-Qur’an yang rendah namun 

mempunyai hasil belajar Al-Qur’an Hadits diatas rata-rata. 

2. Kesulitan siswa dalam membaca Al-Qur’an karena belum 

menguasai kaidah membaca Al-Qur’an. 

3. Belum menguasai bahasa arab sebagai Bahasa Al-Qur’an  

4. Belum mempunyai aktifitas rutin dalam membaca Al-Qur’an  

5. Pola asuh orang tua yang belum memperhatikan pendidikan 

agama 

6. Latar belakang (input) siswa yang berbeda-beda  

C. Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian yang dilakukan 

lebih terarah dan mendalam berdasarkan identifikasi masalah diatas. 

Maka untuk memfokuskan permasalahan, penulis membatasi masalah 

tersebut pada pengaruh kemampuan membaca Al-Qur’an terhadap 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits kelas X 

(sepuluh) Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah Kota Tangerang 

dengan jumlah sempel 35 siswa. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah pada penelitian ini maka 

rumusan masalah yang peniliti rumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kemampuan membaca Al-Qur’an siswa kelas 

X di MA Tarbiyah Islamiyah? 

2. Bagaimana tingkat keberhasilan hasil belajar Al-Qur’an Hadits 

siswa kelas X di MA Tarbiyah Islamiyah? 
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3. Adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara kemampuan 

membaca Al-Qur’an terhadap hasil belajar siswa kelas X pada 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di MA Tarbiyah Islamiyah? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan penelitian 

ini memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan membaca Al-

Qur’an siswa kelas X MA Tarbiyah Islamiyah 

2. Untuk mendeskripsikan tingkat keberhasilan hasil belajar Al-

Qur’an Hadits siswa kelas X di MA Tarbiyah Islamiyah 

3. Untuk mengetahui tingkat pengaruh antara kemampuan 

membaca Al-Qur’an terhadap hasil belajar siswa kelas X pada 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di MA Tarbiyah Islamiyah 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang 

pendidikan Agama Islam tentang pengaruh kemampuan membaca 

Al-Qur’an terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-

Qur’an Hadits. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Sebagai penambahan dan pengembangan ilmu pengetahuan di 

bidang pengajaran di sekolah, menambah pengetahuan dalam 

bidang menulis serta memenuhi tugas akhir dalam mencapai 
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gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd) di Institut Ilmu Al-

Qur’an Jakarta. 

b. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan 

kebijakan untuk program selanjutnya terkait tentang pentingnya 

kemampuan membaca Al-Qur’an pada siswa. 

c. Bagi Guru 

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kegiatan belajar 

mengajar yang lebih efektif mengingat guru adalah promotor 

yang harus memiliki kreatifitas yang tinggi dalam proses 

pembelajaran. 

d. Bagi Universitas 

Sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan, baik 

dibidang pendidikan maupun bidang lainnya. 

 

G. Tinjauan Pustaka  

1. Skripsi Desiana, A.Ma, Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan, 

Universitas Bengkulu tahun 2013, dengan judul “Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an Pada Anak Usia Dini Melalui 

Penerapan Metode Iqra’ Plus Kartu Huruf di RA. Ummatan 

Wahidah Curup”. Skripsi ini menjelaskan masalah bagaimana 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an pada anak usia 

dini melalui penerapan metode Iqra’ plus kartu huruf. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan membaca Al-

Qur’an anak usia dini melalui penerapan metode Iqra’ plus kartu 

huruf. Permasalahan yang ditemui di kelas BI di RA. Ummatan 

Wahidah curup adalah anak belum mengenai huruf hijaiyah, 

membedakan huruf hijaiyah dan melafazkan huruf hijaiyah 
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dengan benar. Oleh sebab itu peneliti bertujuan mendeskripsikan 

metode Iqra’ dengan kartu huruf yang dapat menarik minat anak.  

Hasil yang diambil dalam penelitian ini adalah bahwa 

penulis mengharapkan anak semakin bertambah pemahamannya 

dalam bidang membaca Al-Qur’an. Penelitian ini menggunakan 

penelitian tindakan kelas yang mana subjek penelitian adalah 

anak kelas B1 di RA. Maka dapat di simpulkan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran dengan metode iqro plus kartu huruf 

dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an.  

Dalam skripsi tersebut terdapat persamaan dengan 

penelitian yang akan diteliti oleh penulis, yaitu sama-sama 

meneliti masalah membaca Al-Qur’an, akan tetapi perbedaannya 

dengan skripsi ini adalah skripsi tersebut menggunakan metode 

pembelajaran iqro’ plus kartu huruf. Sedangkan penulis 

membahas tentang pengaruh kemampuan membaca Al-Qur’an 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajara Al-Qur’an Hadits.  

2. Skripsi Puji Rahayu Maulida, Mahasiswa Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Jurusan Pendidikan 

Agama Islam (PAI) tahun 2015 dengan judul “Pengaruh 

Pembinaan Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ) Terhadap kemampuan 

membaca Al-Qur’an Secara Tartil Siswa Kelas X di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Parawisata Kota Cirebon”. Skripsi 

tersebut membahas banyaknya siswa di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) yang kurang memahami Al-Qur’an, terlebih 

dalam hal membaca Al-Qur’an secara tartil. Dimana bobot 

pengajaran pendidikan agama tidak lebih didominasi oleh mata 

pelajaran umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh 

data tentang pengaruh pembinaan Baca Tulis Al-Qur’an secara 
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tartil, dan data tentang pengaruh pembinaan baca tulis Al-Qur’an 

terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an secara tartil siswa 

kelas X di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pariwisata Kota 

Cirebon. Berkaitan dengan hal ini, pengetahuan murid terbatas 

pada pengetahuan ilmu tajwid dan dalam pelaksanaan terbatas 

untuk membaca secara fasih dan tartil. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis dan 

empirik atau lapangan. Sumber data dikumpulkan melalui 

observasi, wawancara, dokumentasi, tes serta angket. Pembinaan 

baca tulis Al-Qur’an memberika n kontribusi dan pengaruh 

terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an secara tartil sebesar 

33,64%, dan sisanya 66,36% ditentukan oleh faktor lain. 

Dalam skripsi tersebut persamaan dengan penelitian yang 

akan di teliti oleh penulis , yaitu sama-sama meneliti masalah 

tentang membaca Al-Qur’an, akan tetapi perbedaannya dengan 

skripsi Puji Rahayu Maulida adalah skripsi tersebut membahas 

tentang pengaruh pembinaan Baca Tulis Al-Qur’an, sedangkan 

penulis membahas tentang pengaruh kemampuan membaca Al-

Qur’an terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits.  

3. Skripsi Evi Riani, mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Walisongo Semarang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

tahun 2015, dengan judul “Pengaruh Kemampuan Baca Tulis Al-

Qur’an Terhadap Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Qur’an 

Hadits Siswa VII Mts Matholi’ul Falah Langgenharjo Kecamatan 

Juwana kabupaten Pati Tahun Ajaran 2014/1015”. Skripsi 

tersebut menjelaskan, penulis memaparkan 3 permasalahan antara 

lain: Bagaimana kemampuan membaca Baca Tulis Al-Qur’an di 
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Mts Matholi’ul Falah Langgenharjo bagaimana hasil belajar 

Qur’an hadits di Mts Matholi’ul Falah Langgenharjo, dan 

bagaimana pengaruh kemampuan membaca Al-Qur’an terhadap 

hasil belajar mata pelajaran Qur’an hadits di Mts Matholi’ul 

Falah Langgenharjo. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu 

“ingin mengetahui apakah kemampuan baca tulis Al-Qur’an 

mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar pada mata pelajaran 

Qur’an Hadits siswa kelas VII Mts Matholi’ul Falah 

Langgenharjo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun Ajaran 

2014/2015”.  

Adapun persamaan dengan penelitian yang akan di teliti 

oleh penulis yaitu, sama-sama mengambil pengaruh kemampuan 

membaca Al-Qur’an terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Qur’an Hadits, hanya saja perbedaannya yaitu tempat 

studi kasusnya dan jejang pendidikan sekolahnya yang ingin 

diteliti. 

4. Skripsi Syaripuddin, Fakultas Tarbiyah dan keguruan/Pendidikan 

Agama Islam, Universitas Islam Negeri ar-Raniry Darussalam 

Banda Aceh 2016, dengan judul “Peningkatan Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an melalui Metode Iqra di TPA Raudhatul 

Fitriyah desa simpang dua kecamatan kluet tengah kabupaten 

aceh selatan”. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) atau penelitian (action research) dengan metode 

kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, penilaian pre-

test, siklus dan post-test kemudian dianalisis dan selanjutnya 

ditampilkan dalam bentuk deskripsi. Hasil penelitian dalam 

skripsi ini adalah bahwa metode iqra’ dapat meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur’an santri mencapai 8,9%. 
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Penerapan Iqra’ pada Raudhatul Fitriyah Desa Simpang Dua 

Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan berhasil. Hal 

tersebut ditunjukan oleh presentase aktifitas santri maupun 

ustadz.  

Adapun persamaan dengan penelitian yang akan diteliti 

oleh penulis yaitu, sama-sama meneliti masalah kemampuan 

membaca Al-Qur’an, namun perbedaannya yaitu skripsi tersebut 

melihat kemampuan membaca Al-Qur’annya melalui metode 

Iqra’ sedangkan yang ingin diteliti oleh penulis adalah pengaruh 

kemampuan membaca Al-Qur’an terhadap hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits. 

5. Skripsi Risty Ramdhani, Program Studi Manajemen Pendidikan 

Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  Universitas 

Djuanda Bogor dengan judul “Pengaruh Kemampuan Dalam 

Membaca Al-Quran Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Al-

Quran Hadits Peserta Didik”. Skripsi ini menjelaskan masalah 

bagaimana meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an 

terhadap hasil belajar peserta didik. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menguji pengaruh kemampuan dalam membaca al-

quran terhadap hasil belajar mata pelajaran al-quran hadits 

peserta didik. Permasalahan yang ditemui pada peserta didik di 

MA Miftahul Huda T/A 2016/2017.   

Data diperoleh menggunakan teknik yaitu tes praktik, 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Al-Qur’an memberikan 

kontribusi dan pengaruh terhadap kemampuan membaca Al-

Qur’an. Hasil belajar Alquran hadits sebesar 59,5% dipengaruhi 
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oleh kemampuan membaca Alquran, sedangkan 40.5% hasil 

belajar Al-Quran Hadits dipengaruhi oleh faktor lain. 

Dalam skripsi tersebut persamaan dengan penelitian yang 

akan di teliti oleh penulis , yaitu sama-sama meneliti masalah 

tentang kemampuan membaca Al-Qur’an terhadap hasil belajar 

Al-Qur’an Hadits, hanya saja perbedaannya yaitu tempat studi 

kasusnya dan jejang pendidikan sekolahnya yang ingin diteliti. 

Dan dengan begitu hasil penilitian yang akan berbeda.  

H. Sistematika Penulisan 

Penulis mengacu pada buku yang disusun oleh Prof. Dr. Hj. 

Huzaemah T. Yanggo. Ma, et al. yang diterbitkan oleh Institut Ilmu 

Al-Qur’an Jakarta, cetakan kedua, tahun 2017. Sistematika 

penulisannya sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi sejumlah permasalahan, yaitu; Latar 

Belakang, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan pustaka dan 

Sistematika Penulisan.  

BAB II: LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas tentang kajian pustaka yang merupakan 

kerangka teori tentang Pengaruh Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits.  

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini meliputi; pembahasan mengenai pendekatan dan jenis 

penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, serta 

desain prosedur penelitian (metode penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data).  
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BAB IV: ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metode tentang analisis yang 

diajukan dalam judul skripsi. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini merupakan pembahasan yang mencakup dua 

pembahasan yaitu, kesimpulan dan saran.  
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BAB II  

KAJIAN TEORI 

 

A. Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

“Kemampuan bisa diartikan dengan kesanggupan, kecakapan, 

kekuatan berusaha dengan diri sendiri”.
5
 Kemampuan dalam hal ini 

berkenaan dengan kemampuan bertindak setelah siswa menerima 

pengalaman belajar tertentu. 

“Spencer and Spencer dalam Hamzah B. Uno mendefenisikan 

kemampuan sebagai karakteristik yang menonjol dari seseorang individu 

yang berhubungan dengan kinerja efektif atau superior dalam pekerjaan 

atau situasi.”
6
 

Membaca adalah suatu kegiatan atau proses kognitif. Membaca 

merupakan aktivitas kompleks yang mencakup fisik dan mental. 

Aktivitas fisik adalah yang berkaitan dengan 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 dengan lincah, 

mengingat simbol simbol bahasa dengan tepat dan memiliki penalaran 

yang cukup untuk  memahami bacaan.
7
 

 

Jadi yang dimaksud dengan kemampuan membaca Al-Qur`an adalah 

keadaan mampunyai membaca Al-Qur`an siswa disertai dengan kefasihan, 

tartil, ketepatan makhraj dan sesuai dengan kaidah hukum tajwidnya. 

Membaca Al-Qur`an dan mempelajari huruf Al-Qur’an, amat penting bagi 

anak-anak kaum muslimin. Sebab itu mereka harus bisa membaca lancar, 

cepat, tepat dan benar sesuai dengan makhrajnya dan kaidah tajwidnya.  

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

Pustaka, 2005), h. 707. 
6 Hamzah B. Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006), h. 129 
7 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010), h. 200-201. 
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Dalam makna yang lebih luas, membaca tidak hanya terpaku 

pada kegiatan melafalkan dan memahami makna bacaan dengan baik, 

yang hanya melibatkan unsur kognitif dan psikomotorik, namun lebih 

dari itu menyangkut penjiwaan dan isi bacaan. 

Membaca merupakan aktifitas kompleks yang mencakup fisik 

dan mental. Aktifitas fisik yang terkait dengan mmebaca adalah gerak 

mata dan ketajaman penglihatan. Aktifitas mental juga mencakup ingat 

dan pemahaman. Orang yang dapat membaca dengan baik jika mampu 

melihat huruf-huruf dengan jelas, mampu menggerakan mata secara 

lincah, mengingat secra simbol-simbol Bahasa yang tepat, dan memiliki 

penalaran yang cukup untuk memahami bacaan. 

Meskipun tujuan akhir pada kegiatan membaca ini adalah untuk 

memahami isi bacaan, tujuan semacam itu ternyata belum sepenuhnya 

dicapai oleh anak-anak, terutama pada saat awal pembelajaran membaca. 

Banyak anak yang dapat membaca secara lancar tetap tidak memahami 

isi apa yang mereka baca, ini menunjukan bahwa kemampuan membaca 

bukan hanya terkait erat dengan kemampuan gerak motorik mata tetapi 

juga tahap perkembangan kognitif..
8
 

Kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Qur’an adalah dasar 

untuk memahami apa yang terkandung dalam Al-Qur’an. Kemampuan 

membaca Al-Qur’an pada peserta didik hendaknya dibentuk dan dilatih 

pada masa balita, jika pelatihan membaca Al-Qur’an ini mulai ketika 

anak beranjak dewasa atau remaja maka proses pembelajaran yang akan 

dilakukan cenderung lebih sulit dari pada dilakukan sejak masih kanak-

kanak. 

                                                             
8 Mulyono Abdurrahman, Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta,2012), 

158. 
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Kata iqra’ yang secara gramatikal bermakna “bacalah”. “Kata iqra’  

terambil dari kata qaraa yang selain berarti membaca, juga makna 

menelaah, mendalami dalam hal pengucapan (tartil)”.
9
 Adapun perintah 

pertama yang diterima Rasul Muhammad SAW adalah untuk membaca 

Al-Qur’an, seperti halnya ayat berikut dalam surat Al-alaq ayat 1: 

  ١َخهََق  نَِّذيٱَرتَِّل  ۡسىِ ٱتِ  ۡقَزأۡ ٱ

 

 “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan”. 

(QS. Al-Alaq [96]:1). 

Dengan hal itu segera sesudah turun surat Al-Muzzamil, beliau 

diperintahkan untuk membaca Al-Qur’an dengan cara tertentu, yang 

menjadi kebiasaan diantara umat Islam dalam membaca Al-Qur’an. 

ِو َوَرتِِّم   ٍۡ   ٤تَۡزتًٍِلا  ۡنقُۡزَءانَ ٱأَۡو ِسۡد َعهَ

“Atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Quran itu dengan 

perlahan-lahan”. (QS. al-Muzzamil [73]:4). 

Kata  َِرتِّم yang berarti serasi dan indah. Kamus-kamus bahasa 

merumuskan bahwa segala sesuatu yang baik dan indah dinamai ratl, 

seperti gigi yang putih dan tersusun rapi, demikian pula benteng 

yang kuat dan kuku. Ucapan-ucapan yang disusun secara rapih dan 

diucapkan dengan baik dan benar dilukiskan dengan kata-kata Tartil 

al-Kalam. Tartil Al-Qur’an adalah membacanya dengan perlahan-

lahan sambil memperjelas huruf-huruf berhenti dan memulai 

(Ibtida’) sehingga pembaca dan pendengarnya dapat memahami dan 

menghayati kandungan pesan-pesannya.
10 

                                                             
9
 Abdul Chaer, Perkenalan Awal dengan Al-Qur’an, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 

43.    
10 M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah : vol 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h 

405. 
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Dalam membaca Al-Qur’an memang harus dibekali dengan 

pengetahuan tentang ilmu-ilmu membaca Al-Qur’an sedini mungkin, 

karena dengan pengetahuan yang semakin luas maka semakin benar 

pengucapan ketika membaca Al-Qur’an.  

“Adapun untuk dapat membaca al-Quran dengan baik, tentu harus 

dapat memahami dan menguasai beberapa kriteria yaitu fasih, tartil, 

makhraj huruf dan menguasai ilmu tajwid”.
11

 

Macam-macam kriteria dalam membaca Al-Qur’an dengan baik dan 

benar, yaitu: 

1. Fasih  

Fasih berarti lancar, bersih dan baik lafalnya (tentang 

berbahasa, bercakap-cakap, mengaji dan sebagainya). Berdasarkan 

pengertian tersebut, fasih berkaitan dengan pengucapan lisan, 

sedangkan tidak semua orang dalam pengucapan lisan itu sama. 

Sebagaimana Firman Allah: 

ُزوُن ىَُو أَۡفصَ  ًَ ِرۡدٗءا َوأَِخً َىَٰ ُخ ِينًِّ ِنَساٗنا فَأَۡرِسۡهوُ َيِع

تُوِن  ًٓ أََخاُف أَن ٌَُكذِّ ًٓۖٓ إِنِّ قُنِ   ٤٤ٌَُصذِّ

“Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, 

maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk 

membenarkan (perkataan) ku; sesungguhnya aku khawatir mereka 

akan mendustakanku". (QS. Al-Qasas [28]:34) 

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa Nabi Musa As. 

Itu kurang terang dalam mengucapkan huruf atau menyampaikan 

wahyu dari Allah SWT, maka beliau memohon kepada Allah agar 

                                                             
11 Ahmad Lutfi, Pembelajaran Al-Quran dan Hadist, (Jakarta: Depag RI, 2009), h. 92. 
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mengutus Harun saudaranya untuk membantu dalam menyampaikan 

wahyu. Sebab Musa tahu benar akan kelemahan dirinya selama ini. 

Dia seorang hamba yang kurang cakap berkata-kata yang halus, yang 

dapat menawan hati orang dan lidahnya agak gugup berkata. 

Saudaranya Harun lebih fasih dari dia. Musa memohon agar Harun  

diutus bersamanya sehingga apa yang diucapkan menjadi jelas dan 

mudah difahami. Apabila seorang ingin fasih dalam membaca Al-

Qur`an hendaknya ia sering latihan dan mengetahui tentang makhraj-

makhraj huruf dan sifat-sifatnya. 

2. Tartil  

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

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

makhraj dan sifat-sifatnya sebagaimana yang dijelaskan dalam ilmu 

tajwid. Makhraj al-huruf artinya membaca huruf-hurufnya sesuai 

dengan tempat keluarnya seperti ditenggorokan, di tengah lidah, 

antara dua bibir, dan lain-lain.
12

 

Dikatakan dalam Fathul Bayan, yang dimaksud dengan tartil 

ialah menghadirkan hati ketika membaca, tidak hanya sekedar 

mengeluarkan huruf-huruf dari tenggorokan dengan mengerutkan 

muka, mulut dan irama nyanyian. Allah SWT berfirman: 

ِو َوَرتِِّم   ٍۡ   ٤تَۡزتًٍِلا  ۡنقُۡزَءانَ ٱأَۡو ِسۡد َعهَ

“Atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Quran itu 

dengan perlahan-lahan”. (QS. al-Muzzamil [73]:4). 

Kata  َِرتِّم yang berarti serasi dan indah. Kamus-kamus bahasa 

merumuskan bahwa segala sesuatu yang baik dan indah 

                                                             
12 Abdul Majid Khon, Praktikum Qira’at, (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 41 
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dinamai ratl, seperti gigi yang putih dan tersusun rapi, 

demikian pula benteng yang kuat dan kuku. Ucapan-ucapan 

yang disusun secara rapih dan diucapkan dengan baik dan 

benar dilukiskan dengan kata-kata Tartil al-Kalam. Tartil Al-

Qur’an adalah membacanya dengan perlahan-lahan sambil 

memperjelas huruf-huruf berhenti dan memulai (Ibtida’) 

sehingga pembaca dan pendengarnya dapat memahami dan 

menghayati kandungan pesan-pesannya.
13

 

3. Makhraj Huruf 

Makhraj ditinjau dari morfologi berasal dari fi’il madhi:  )َخَزَج( 

yang artinya keluar. Lalu dijadikan bentuk isim makan (yang 

menunjukkan tempat), sehingga menjadi )َيْخَزٌج( yang artinya 

“tempat keluar”. Bentuk jamaknya adalah )َيَخاِرُج). Karena itu, 

Makharijul huruf yang diindonesiakan menjadi makhraj huruf, 

artinya tempat-tempat keluarnya huruf.
14

 

Jadi, yang dimaksud dengan makharijul huruf adalah tempat-

tempat keluar huruf dari huruf pembaca. Semua huruf mempunyai 

tempat asal yang dikeluarkan pembaca, sehingga membentuk bunyi 

tertentu.  

Syekh Abu Khair Syamsuddin Al-Jazary dalam kitabnya, Al-

Jazariyah menyatakan, bahwa tempat keluar huruf ada 17 tempat. 

Ketujuh belas tempat itu kemudian disederhanakan oleh ulama tajwid 

menjadi 5 tempat, yaitu:  

a. Al-Jauf, yaitu tempat keluar huruf dari lubang tenggorokan dan 

mulut, hurufnya:  ا، و، ي 

b. Al-Halq, yaitu tempat keluar huruf dari tenggorokan. Hurufnya:   ،ء، ه

 ح، خ، ع،غ

                                                             
13 M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah : vol 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h 

405. 
14

 Acep Iim Abdurohim, Pendoman Ilmu Tajwid Lengkap, (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro 2003), h. 20. 
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c. Al-Lisan, yaitu tempat keluar huruf dari lidah. Hurufnya:  ،ص، ق، ك

 ش، ج، ي، ض، ن، ل، ر، د، ط، ت، ظ، ث، ر، س، س

d.  Asy-Syafatain, yaitu tempat keluar huruf dari dua bibir. Hurufnya:   و

 ف، ب، و،

e. Al-Khaisyum, yaitu tempat keluar huruf dari dalam hidung. 

Hurufnya    
15

دزوف غن   

Jadi kemampuan melafalkan huruf sesuai makhraj adalah salah 

satu aspek yang penting dalam kemampuan membaca Al-Quran dan juga 

merupakan bagian penilaian untuk mengambil nilai tes kemampuan 

membaca al-Quran siswa. 

4. Menguasai Ilmu Tajwid  

Tajwid merupakan bentuk masdar dari fi’il madhi yang berarti 

membaguskan, menyempurnakan, memantapkan. Menurut istilah ilmu 

tajwid adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara 

memenuhkan/memberikan hak huruf dan mustahaqnya. Baik yang 

berkaitan dengan sifat, mad dan sebagainya, seperti tarqiq dan tafkhim dan 

selain keduanya. Yang dimaksud dengan haq huruf adalah sifat asli yang 

selalu bersama, seperti sifal al-hams, al-jahr, al-isto’la, asy-syiddah dan 

lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan mustahaq huruf adalah 

sifat yang tampak sewaktu-waktu. 

Ilmu tajwid adalah ilmu cara baca Al-Qur’an secara tepat, yaitu 

dengan mengeluarkan bunyi huruf dari asal tempat keluarnya 

(makhraj), sesuai dengan karakter bunyi (sifat), dan konsekuensi dari 

sifat yang dimiliki huruf tersebut, mengetahui di mana huruf berhenti 

(waqaf), dan di mana harus memulai bacaannya kembali (ibtidaʻ). 

Tujuan pembelajaran ilmu tajwid adalah agar umat Islam bisa 

membaca Al-Qur’an sesuai dengan bacaan yang diajarkan Rasulullah 

SAW dan para sahabatnya, sebagaimana Al-Qur’an di turunkan. 

Adapun peringkat-peringkat pembacaan Al-Qur’an. Dalam 

                                                             
15 Acep Iim Abdurohim, Pendoman Ilmu Tajwid Lengkap, (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro 2003), h. 22. 
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pembacaan Al-Qur’an dikenal empat tingkat bacaan: (1) tahqiq: 

pembacaan dengan sangat teliti, pelan dan hati-hati, (2) ḥadr: 

pembacaan dengan tingkat kecepatan tinggi, (3) tadwir: satu tingkatan 

bacaan antara tahqiq dan ḥadr, (4) tartil: pembacaan tenang dan 

tadabbur.
16

 

 

B. Hasil Belajar   

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan bagian yang substansial dalam proses 

pembelajaran. Nana Sudjana mendefinisikan hasil belajar siswa pada 

hakikatnya adalah “perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar 

dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, 

dan psikomotorik”.
17

 Dimyati dan Mudjiono juga menyebutkan hasil 

belajar merupakan “hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar”.
18

 

 

Hasil belajar merupakan hasil dari penguasaan ilmu 

pengetahuan yang diungkapkan dalam bentuk perubahan 

perilaku yang menyangkut pencapaian siswa selama belajar di 

sekolah yaitu aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Kognitif 

dalam arti penguasaan materi pelajaran yang telah diberikan 

guru di kelas, yang diukur dengan menggunakan alat test. 

Aspek psikomotorik memiliki arti kemampuan siswa untuk 

mengungkapkan kembali kemampuan yang dimilikinya. 

Sehingga benar-benar mampu mempraktekkan secara nyata. 

Sedangkan afektif yaitu kemampuan siswa mengaplikasikan 

nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu pengetahuan yang telah 

dipelajarinya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
19

 

                                                             
16 Ahmad Annanuri, Panduan Tahsin Tilawah Al-Quran dan Ilmu Tajwid, (Jakarta: 

Al-Kautsar, 2010), h. 17.  
 

17
 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 3. 
18

 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: PT Rinek Cipta, 

2009), h. 3-4. 
19 Sinar, Metode Active learning- Upaya Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar 

Siswa, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Cet-1, h. 20. 
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Dengan demikian prestasi belajar merupakan hasil belajar yang 

dibuktikan dengan kemampuan siswa menjawab soal-soal tes baik 

formatif maupun sumatif yang menyangkut tiga ranah tersebut, 

kemudian oleh guru dituangkan dalam bentuk angka. 

Menurut Syaiful Bahari hasil belajar adalah “perubahan yang 

terjadi pada diri siswa sebagai akibat dari kegiatan belajar”.
20

 Jadi, 

untuk mendapatkan hasil belajar yang berupa perubahan ini, maka 

21
harus melalui proses-proses yang di dalamnya dipengaruhi beberapa 

faktor, yaitu faktor dari dalam individu maupun di luar individu. 

Sedangkan menurut Hamalik yang dimaksud dengan hasil 

belajar adalah keseluruhan kegiatan pengukuran (pengumpulan data 

dan informasi), pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk 

membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh 

siswa setalah melakukan kegiatan hasil belajar dalam upaya mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hasil belajar menunjuk 

pada prestasi belajar, sedangkan prestasi belajar itu merupakan 

indikator adanya dan derajat perubahan tingkah laku. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa hasil 

belajar adalah suatu perubahan kemampuan yang dimiliki peserta didik 

menuju arah yang lebih baik serta dapat diamati dan diukur. Perubahan 

yang dimaksud dapat berupa pengetahuan, sikap, kebiasaan, 

keterampilan, dan lain-lain. Dengan demikian, hasil belajar bukan 

                                                             
20 Syaiful Bahari Djamarah, psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), h. 

141. 

 
21 Sinar, Metode Active learning- Upaya Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar 
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hanya bermanfaat untuk mengetahui tercapai atau tidaknya suatu tujuan 

pengajaran tetapi juga berpengaruhi kepada kondisi peserta didik.  

 

2. Tujuan Hasil Belajar 

Tujuan dari hasil belajar adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan informasi tentang kemajuan siswa dalam upaya 

mencapai tujuan-tujuan belajar melalui berbagai kegiatan belajar. 

b. Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membina 

kegiatan-kegiatan belajar siswa lebih lanjut, baik keseluruhan kelas 

maupun masing-masing individu. 

c. Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui 

kemampuan siswa, menetapkan kesulitan-kesulitannya dan 

menyarankan kegiatan-kegiatan remidial (perbaikan). 

d. Memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 

mendorong motivasi belajar siswa dengan cara mengenal 

kemajuannya sendiri dan merangsangnya untuk melakukan upaya 

perbaikan. 

e. Memberikan informasi tentang semua aspek tingkah laku siswa, 

sehingga guru dapat membantu perkembangannya menjadi warga 

masyarakat dan pribadi yang berkualitas. 

f. Memberikan informasi yang tepat untuk membimbing siswa 

memilih sekolah, atau jabatan yang sesuai dengan kecakapan, 

minat dan bakatnya.
22

 

Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar siswa 

adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar. Untuk mengetahui apakah hasil belajar sudah sesuai dengan 
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tujuan yang dikehendaki dapat diketahui melalui evaluasi. Evaluasi 

merupakan proses penggunaan informasi untuk membuat pertimbangan 

secara efektif tentang suatu program yang telah memenuhi kebutuhan 

siswa. Selain itu, dengan dilakukannya evaluasi atau penilaian ini dapat 

dijadikan feedback atau tindak lanjut, atau bahkan cara untuk mengukur 

tingkat penguasaan siswa. 

Benjamin S. Bloom menyebutkan enam jenis perilaku ranah 

kognitif, sebagai berikut:
23

 

a. Pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang 

telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu 

berkenaan dengan fakta, peristiwa, pengertian kaidah, teori, 

prinsip, atau metode. 

b. Pemahaman mencakup kemampuan menangkap arti dan makna 

tentang hal yang dipelajari. 

c. Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan 

kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru. 

Misalnya, menggunakan prinsip. 

d. Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam 

bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami 

dengan baik. Misalnya mengurai masalah menjadi bagian yang 

telah kecil. 

e. Sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru. 

Misalnya, kemampuan menyusun suatu program. 

f. Evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang 

beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, kemampuan 

menilai hasil ulangan. 
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3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Menurut Syaiful Bahari Djamarah dalam bukunya “Psikologi 

Belajar” pengertian belajar adalah “serangkai kegiatan jiwa raga untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman 

individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut 

kognitif, afektif dan psikomotorik”.
24

 

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi proses hasil 

belajar dibedakan atas dua katagori, yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi 

dalam proses individu sehingga menentukan kualitas hasil 

belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses hasil belajar 

siswa secara garis besar terbagi dua bagian, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal.
25

 

a. Faktor internal siswa 

1) Faktor fisiologis siswa, seperti kondisi kesehatan dan kebugaran 

fisik, serta kondisi panca inderanya terutama penglihatan dan 

pendengaran.  

2) Faktor psikologis siswa, seperti minat, bakat, intelegensi, 

kemampuan persepsi, ingatan, berpikir dan kemampuan dasar 

pengetahuan yang dimiliki. 

b. Faktor-faktor eksternal siswa  

1) Faktor lingkungan siswa  

Faktor ini terbagi dua, yaitu pertama, faktor lingkungan 

alam atau non sosial seperti keadaan suhu, kelembaban udara, 

waktu (pagi, siang, sore, malam), letak madrasah, dan 

sebagainya. Kedua, faktor lingkungan sosial seperti manusia dan 

budayanya. 

                                                             
24

 Syaiful Bahari Djamarah, psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), h. 

13. 
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 M. Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Pendoman Ilmu Jaya, cet. 5, 

2010), h. 59-60. 
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2) Faktor instrumental  

Faktor instrumental adalah “faktor yang keberadaan dan 

penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang 

diharapkan”.
26

 Faktor-faktor ini diharapkan dapat berfungsi 

sebagai sarana untuk tercapainya tujuan-tujuan belajar yang telah 

direncanakan. 

Yang termasuk faktor instrumental antara lain gedung atau 

sarana fisik kelas, sarana atau alat pembelajaran, media 

pembelajaran, guru, dan kurikulum atau materi pelajaran serta 

strategi pembelajaran.  

4. Macam-macam Hasil Belajar 

Hasil belajar sebagaimana telah dijelaskan di atas meliputi 

pemahaman konsep (aspek kognitif), keterampilan proses (aspek 

prikomotorik), dan sikap siswa (aspek afektif). Untuk lebih jelasnya 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pemahaman Konsep (Aspek Kognitif), pemahaman diartikan 

sebagai kemampuan untuk menyerap arti dari materi atau bahan 

yang dipelajari. Pemahaman ini adalah seberapa besar siswa 

mampu menerima, menyerap, dan memahami pelajaran yang 

diberikan oleh guru kepada siswa, atau sejauh mana siswa dapat 

memahami serta mengerti apa yang ia baca, yang dilihat, yang 

dialami, atau yang ia rasakan berupa hasil penelitian atau observasi 

langsung yang ia lakukan. 

Menurut Dorothy J. Skeel, konsep merupakan sesuatu yang 

tergambar dalam pikiran, suatu pemikiran, gagasan, atau suatu 

pengertian. Jadi konsep ini merupakan sesuatu yang telah melekat 
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dalam hati seseorang dan tergambar dalam pikiran, gagasan, atau 

suatu pengertian. Orang yang telah memiliki konsep, berarti orang 

tersebut telah memiliki pemahaman yang jelas tentang suatu konsep 

atau citra mental tentang sesuatu. Sesuatu tersebut dapat berupa 

objek konkret ataupun gagasan yang abstrak.  

Dalam hubungannya dengan studi sosial, konsep didefinisikan 

sebagai kata atau ungkapan yang berhubungan dengan sesuatu yang 

menonjol, sifat yang melekat. Pemahaman dan penggunaan konsep 

yang tepat bergantung pada penguasaan sifat yang melekat tadi, 

pengertian umum kata yang bersangkutan. 

Untuk mengukur hasil belajar siswa yang berupa pemahaman 

konsep, guru dapat melakukan evaluasi produk. Evaluasi produk 

dapat dilaksanakan dengan mengadakan berbagai macam tes, baik 

secara lisan maupun tertulis.  

b. Keterampilan Proses (Aspek Psikomotorik). Merupakan 

keterampilan yang mengarah kepada kemampuan pembangunan 

mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak 

kemampuan yang lebih tinggi dalam diri individu siswa. 

Keterampilan berarti kemampuan menggunakan pikiran, nalar, dan 

perbuatan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil tertentu, 

termasuk kreatifitasnya.  

Ada enam aspek keterampilan proses yang meliputi: 

observasi, klasifikasi, pengukuran, mengkomunikasikan, 

memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap suatu 

pengamatan dan melakukan eksperimen. Terdapat dua 

tingkatan dalam keterampilan proses, yaitu: tingkat dasar 

(meliputi: Observasi, klasifikasi, komunikasi, pengukuran, 

prediksi, dan inference) dan tingkat terpadu (meliputi: 

menentukan variabel, menyusun tabel data, menyusun grafik, 

memberi hubungan variabel, memproses data, menganalisis 

penyelidikan, menyusun hipotesis, menentukan variabel 



29 
 

 

secara operasional, merencanakan penyelidikan, dan 

melakukan eksperimen).
27

 

 

Dalam melatih keterampilan proses, “secara bersamaan 

dikembangkan pula sikap-sikap yang dikehendaki, seperti 

kreatifitas, kerja sama, bertanggung jawab, dan berdisiplin sesuai 

dengan penekanan bidang studi yang bersangkutan”.
28

 

c. Aspek Afektif, afektif berhubungan dengan emosi seperti perasaan, 

nilai, apresiasi, motivasi dan sikap. Beberapa pakar mengatakan 

bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila 

seeorang telah memiliki kekuasaan kognitif yang tinggi. Ciri-ciri 

hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai 

tingkah laku. Ranah afektif menjadi lebih rinci lagi ke dalam lima 

jenjang, yaitu:
29

  

1) Receiving atau Attending (menerima atau memperhatikan), 

adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan atau 

stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk 

masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Contoh hasil belajar 

afektif jenjang receiving, misalnya; peserta didik menyadari 

bahwa disiplin wajib ditegakkan, sifat malas dan tidak 

berdisiplin harus di singkirkan jauh-jauh.  

2) Responding (menanggapi) mengandung arti “adanya patisipasi 

aktif”. Jadi kemampuan menanggapi adalah kemampuan yang 

dimiliki oleh seseorang untuk mengikuti sertakan dirinya secara 

aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya 
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dengan salah satu cara. Contoh hasil belajar afektif jenjang 

responding adalah peserta didik tumbuh hasratnya untuk 

mempelajari lebih jauh atau menggali lebih dalam lagi, ajaran-

ajaran islam tentang kedisplinan.  

3) Valuing (menilai atau menghargai). Menilai atau menghargai 

artinya memberikan penghargaan tentang suatu kegiatan atau 

obyek, sehingga apalagi kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan 

akan membawa kerugian atau penyesalan. Contoh hasil belajar 

afektif jenjang valuing adalah tumbuhnya kemauan yang kuat 

pada diri peserta didik untuk berlaku disiplin, baik disekolah, 

dirumah, maupun ditengah-tengah kehidupan masyarakat.  

4) Organization (mengatur atau mengorganisasikan) artinya 

mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru 

yang lebih universal yang membawa kepada perbaikan umum. 

Contohnya yaitu peserta didik mendukung penegakkan disiplin 

nasional yang telah dicanangkan oleh bapak presiden Soeharto 

pada peingatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 1995. 

Mengatur atau mengorganisasikan ini merupakan jenjang sikap 

atau nilai yang lebih tinggi lagi ketimbang receiving, 

responding, dan valuing.  

5) Characterization by evalue or calue complex (karakteristik 

dengan suatu nilai atau komplek nilai), yakni keterpaduan 

semua system nilai yang telah dimiliki seseorang, yang 

mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah laku. Contoh 

belajar afektif pada jenjang ini adalah siswa telah memiliki nilai 

kebulatan sikap wujudnya peserta didik menjadikan perintah 

Allah SWT yang tertera dalam Al-Qur’an surat al-Ashr sebagai 

pegangan hidupnya dalam hal yang menyangkut kedisiplinan di 
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sekolah, di rumah, maupun di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat. 

5. Evaluasi Hasil Belajar dan Pembelajaran 

a. Pengertian Pengukuran, Penilaian (Asesmen), dan Evaluasi 

1) Pengukuran  

Secara formal, pengukuran dapat diartikan sebagai pemberian 

angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang 

dimiliki oleh seseorang, hal, atau objek tertentu menurut aturan 

atau formulasi yang jelas. Dalam hal ini, pengukuran kegiatan 

belajar dan pembelajaran merupakan proses membandingkan 

tingkat keberhasilan belajar dan pmbelajaran dengan ukuran 

keberhasilan belajar dan pembelajaranyang telah ditentukan 

secara kuantitatif. Menurut Norman E. Gronlund (1971) secara 

sederhana merumuskan pengukuran sebagai “measurement is 

limited to quantitative descriptions of pupil behavior”.
30

 

2) Penilaian 

Penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan 

dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui 

pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrument tes 

atau non tes. Dalam hal ini, pengertian penilaian belajar dan 

pembelajaran dimaknai sebagai proses pembuatan keputusan nilai 

keberhasilan hasil belajar dan pembelajaran secara kualitatif. 

Tujuannya adalah memberi nilai tentang kualitas sesuatu. 

Penilaian disini tidak hanya sekedar mencari jawaban terhadap 

pertanyaan tentang apa, tetapi lebih diarahkan kepada jawaban 
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32 
 

 

terhadap pertanyaan bagaimana atau seberapa jauh suatu proses 

atau hasil yang diperoleh seseorang atau suatu program.  

Secara sederhana, penilaian dapat digambarkan sebagai suatu 

proses dalam mempertimbangkan sesuatu, baik berbentuk 

barang atau gejala, dengan mempergunakan patokan-patokan 

(baik tidak baik, memadai-tidak memadai, memenuhi syarat-

tidak memenhi syarat, dan seterusnya) tertentu. Dalam 

penilaian pendidikan, patokan-patokan yang dipergunkan 

seharusnya bersumber pada tujuan yang akan dicapai, baik 

tujuan jangka panjang maupun penjabarannya, sehingga 

patokan-patokan tersebut menjadi konsep-konsep 

operasionaldalam bentuk tujuan-tujuan jangka pendek.
31

 

 

3) Evaluasi  

Kata evaluasi merupakan penyaduran bahasa dari kata 

evaluation dalam bahasa inggris, yang lazim diartikan dengan 

penaksiran atau penilaian. Kata kerjanya adalah evaluate, yang 

berarti menaksir atau menilai, sedangkan orang yang menilai atau 

menaksir disebut sebagai evaluator.  

Sejumlah ahli mengemukakan pemahaman evaluasi secara 

etimologis, seperti Grounlund, Nurkancana, dan Raka Joni. 

Menurut Gounlund (1976), “evaluation is a sistem atic process pf 

determining the extent to which instructional objectives are 

achieved by pupil”. Di sisi lain, Nurkancana (1983) menyatakan 

“bahwa evaluasi dilakukan berkenaan dengan proses kegiatan 

untuk menentukan nilai sesuatu”. Sementara, Raka Joni (1975) 

mengartikan “evaluasi sebagai suatu proses mempertimbangkan 

sesuatu barang atau gejala dengan pertimbangan pada patokan-

patokan tertentu”.
32

 Patokan tersebut mengandung pengertian 
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baik-tidak baik, memadai-tidak memadai, memenui syarat-tidak 

memenuhi syarat. 

Dengan mendasarkan pada pengertian di atas, maka dapat 

dikemukakan bahwa evaluasi adalah suatu proses menentukan 

nilai seseorang dengan menggunakan patokan-patokan tertentu 

untuk mencapai tujuan. Sementara itu, evaluasi hasil belajar 

pembelajaran adalah suatu proses menentukan nilai prestasi 

belajar pembelajar dengan menggunakan patokan-patokan 

tertentu agar mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

6. Penilaian Hasil Belajar dan Kegunaannya  

Penilaian hasil belajar adalah segala macam produser yang 

digunakan untuk mendapat informasi mengenai unjuk kerja 

(performance) siswa atau seberapa jauh siswa dapat mencapai tujuan-

tujuan pemebelajaran yang telah ditetapkan. Menurut W. James 

Popham (1995), “telah terjadi pergeseran terhadap alasan pemberian 

penilaian. Alasan tradisional tentang mengapa guru menilai siswa 

adalah untuk hal-hal berikut ini”.
33

 

a. Mendiagnosa kekuatan dan kelemahan siswa 

b. Memonitor kemajuan siswa 

c. Menetapkan tingkatan siswa  

d. Menentukan keefektifan instruksional  

Sedangkan, alasan terkini tentang mengapa guru melakukan 

penilaian adalah untuk hal-hal berikut ini. 

a. Mempengaruhi persepsi publik tentang keefektifan pendidikan 

b. Membantu mengevaluasi guru 
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c. Meningkatkan kualitas instruksional  

Beberapa tujuan atau fungsi dari evaluasi hasil belajar adalah 

sebagai berikut.
34

 

a. Diagnostik: menentukan letak kesulitan-kesulitan siswa dalam 

belajar bisa terjadi pada keseluruhan bidang yang dipelajari oleh 

siswa atau pada bidang-bidang tertentu saja.  

b. Seleksi: menentukan mana calon siswa yang dapat diterima 

disekolah tertentu dan mana yang tidak dapat diterima. Seleksi 

dilakukan guna menjaring siswa yang memenuhi syarat tertentu.  

c. Kenaikan kelas: menentukan naik atau lulus tidaknya siswa setelah 

menyelesaikan suatu program pembelajaran tertentu.  

d. Penempatan: menempatkan siswa sesuai dengan 

kemampuan/potensi mereka. Instrumen yang digunakan antara lain, 

readiness test, aptitude test, pre-test, dan teknik-teknik observasi.  

Terdapat beberapa cara yang digunakan untuk mengumpulkan 

bukti-bukti kemajuan belajar siswa, yaitu sebagai berikut.  

a. Penilaian portofolio (portfolio). Portofolio merupakan kumpulan 

hasil kerja siswa yang sistematis dalam satu peiode. Hal penting 

yang menjadi ciri dari portofolio adalah hasil kerja tersebut harus 

diperbarui sebagaimana prestasi dan keterampilan siswa mengalami 

perkembangan. Dalam dunia pengajaran, portofolio merupakan 

bagian integral dari proses pembelajaran.  

b. Penilaian melalui unjuk kerja (perfomance). Penilaian untuk kerja 

adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilai terhadap 

aktivitas siswa sebagaiamana yang terjadi. Penilaian dilakukan 
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terhadap ujuk kerja, tingkah laku, atau interaksi siswa. Cara 

penilaian ini lebih otentik daripada tes tertulis, karena bentuk 

tugasnya lebih menceminkan kemampuan siswa yang sebenarnya. 

Semakin banyak kesempatan guru mengamati unjuk kerja siswa, 

semakin realibel hasil penilaian tersebut. Penilaian dengan cara ini, 

lebih tepat digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam 

penyajian lisan (keterampilan berbicara, berpidato).  

c. Penilaian melalui penugasan (project). Penilaian melalui proyek 

dilakukan terhadap suatu tugas atau penyelidikan yang dilakukan 

siswa secara individual atau kelompok untuk periode tertentu. 

Penyelidikan meliputi pengumpulan dan pengorganisasian data, 

analisa data, dan penyajian data dalam bentuk laporan.  

d. Penilaian melalui hasil kerja (product). Penilaian hasil kerja adalah 

penilaian terhadap kemampuan siswa membuat produk-produk 

teknologi dan seni sseperti makanan, pahatan, dan barang logam. 

Cara ini tidak hanya untuk melihat hasil akhirnya saja tetapi tugas 

dari proses pembuatannya. Contohnya, kemampuan siswa 

menggunakan berbagai teknik menggambar, menggunakan alat 

dengan aman, dan sebagainya.  

e. Penilaian melalui tes tertulis (pencil and paper). Tes tertulis 

biasanya diadakan untuk waktu yang terbatas dalam kondisi tertentu. 

Secara umum bentuk-bentuk tes tertulis adalah benar-salah, 

menjodohkan, piihan ganda, isian singkat maupun uraian atau esai. 

7. Evaluasi Pembelajaran dan Fungsinya 

Evaluasi proses mencakup usaha-usaha yang terarah, teencana, 

dan sistematik, untuk meneliti proses belajar mengajar yang telah 

menghasilkan suatu produk, baik terhadap fase perencanaan maupun 
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terhadap fase pelaksanaan. Evaluasi proses dan evaluasi produk bersifat 

komplementer.  

Evaluasi produk memungkinkan untuk menemukan kelemahan-

kelamahan itu, tetapi belum dapat mengungkapkan sebab-sebab 

dari kelemahan itu. Namun, perlu diketahui sebab-sebabnya 

apabila akan diadakan revisi konstruktif terhadap proses belajar 

mengajar, baik yang menyangkut partipasi siswa dalam proses 

belajar mengajar. Evaluasi proses mencakup tinjauan kritis 

terhadap tujuan-tujuan instruksional, terhadap perencanaan 

proses belajar mengajar, terhadap pengelolaan proses belajar 

mengajar, di dalam kelas dan tinjauan kritis terhadap 

penyelenggaraan evaluasi produk. Evaluasi proses juga 

menggunakan metode-metode tertentu. Proses belajar mengajar 

terdiri atas beberapa komponen, yaitu prosedur didaktif, media 

pengajaram, pengelompokkan siswa, dan materi pelajaran, yang 

akhirnya terpusat pada proses belajar.
35

 

Ada satu prinsip umum dan penting dalam kegiatan evaluasi, 

yaitu “adanya triangulasi atau hubungan erat tiga komponen, yaitu:”
36

 

a. Tujuan pembelajaran  

b. Kegiatan pembelajaran atau KBM 

c. Evaluasi  

 

C. Mata  Pelajaran Al-Qur’an Hadits 

1. Konsep Pembelajaran Al-Qur’an Hadits  

Mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Aliyah adalah 

“salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Mata pelajaran 
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ini merupakan peningkatan dari Al-Qur’an Hadits yang telah 

dipelajari oleh siswa di MTs/SMP”.
37

 

Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, 

memperdalam serta memperkarya kajian Al-Qur’an Hadits terutama 

menyangkut dasar-dasar keilmuannya sebagai persiapan untuk 

melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, serta memahami dan 

menerapkan tema-tema tentang manusia dan tanggung jawabnya 

dimuka bumi, demokrasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai persiapan 

untuk hidup bermasyarakat. 

2. Tujuan Pembelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Aliyah 

Pembelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Aliyah memiliki 

kontribusi dalam memberikan motivasi kepada siswa untuk 

mempelajari dan mempraktikkan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung 

dalam Al-Qur’an Hadits. Kandungan-kandungan tersebut bertujuan 

untuk menjadikan Al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber utama ajaran 

Islam dan sekaligus menjadi pegangan dan pendoman hidup dalam 

kehidupan sehari-hari.  

“Adapun tujuan pembelajaran Al-Qur’an Hadits disebutkan dalam 

peraturan Menteri Agama  Republik Indonesia Nomor 000291 Tahun 

2013 sebagai berikut”:
38

 

a. Meningkatkan kecintaan siswa terhadap Al-Qur’an dan Hadits. 
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b. Membekali siswa dengan dalil-dalil yang terdapat Al-Qur’an dan 

Hadits sebagai pendoman dalam menyikapi dan menghadapi 

kehidupan.  

c. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al-

Qur’an dan Hadits yang dilandasi oleh dasar-dasar keilmuan 

tentang Al-Qur’an Hadits. 

3. Ruang Lingkup Al-Quran Hadits 

a. Masalah dasar-dasar ilmu Al-Qur’an dan Hadits  

Masalah ini meliputi kaidah-kaidah ushul Al-Qur’an  dan ushul 

Hadits serta hal-hal yang berkaitan didalamnya, yakni meliputi: 

1) Pengertian Al-Qur’an menurut para ahli  

2) Pengertian hadits, sunnah, khabar, atsar dan hadits qudsi 

3) Bukti keotentikan Al-Qur’an ditinjau dari segi keunikan 

radaksinya, kemukjizatannya, dan sejarahnya 

4) Isi pokok ajaran Al-Qur’an dan pemahaman kandungan 

ayat-ayat yang terkait dengan isi pokok ajaran Al-Qur’an  

5) Fungsi Al-Qur’an dalam kehidupan 

6) Pengenalan kitab-kitab yang berhubungan dengan mencari 

surat dan ayat dalam Al-Qur’an  

7) Pembagian hadits dari segi kualitas dan kuantitasnya.  

b. Tema- tema yang ditinjau dari perspektif Al-Qur’an dan Hadits 

Hal ini berkaitan dengan “pembahasan kajian-kajian islami 

berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits yaitu”:
39

 

1) Menusia dan tugasnya sebagai khalifah di bumi  

2) Demokrasi  
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3) Keikhlasan dalam beribadah  

4) Nikmat Allah dan cara mensyukurinya 

5) Perintah menjaga kelestarian lingkungan hidup 

6) Pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para dhuafa  

7) Bekompetisi dalam kebaikan 

8) Amar ma’ruf nahi munkar 

9) Ujian dan cobaan manusia 

10) Tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan 

masyarakat 

11) Berlaku adil dan jujur  

12) Toleransi dan etika pergaulan  

13) Etos kerja  

14) Makanan yang halal dan baik  

15) Ilmu pengetahuan dan teknologi 

Uraian diatas menyimpulkan bahwa mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits adalah bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

yang konteks pembahasannya memberikan motivasi, bimbingan, 

pemahaman yang kemampuan dan penghayatan terhadap isi yang 

terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadits sehingga membentuk frame or 

schame of thiking perilaku keagamaan atau moralitas siswa yang 

diwujudkan dalam perilaku sehari-hari sebagai realisasi iman dan 

taqwa kepada Allah SWT.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis  dan Pendektan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan  dapat dipilih salah satu  diantaranya 

adalah  pendekatan kuantitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif karena menggunakan angka, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan 

dari hasilnya.1 Dan dideskripsikan secara deduksi yang berangkat dari 

teori-teori umum, lalu dengan observasi untuk menguji validitas 

keberlakuan teori tersebut ditariklah kesimpulan. Kemudian di jabarkan 

secara deskriptif, karena hasilnya akan kami arahkan untuk 

mendiskripsikan data yang diperoleh dan untuk menjawab rumusan.  

Penelitian kuantitatif didasari oleh filsafat positivesme yang menekan 

fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Maksimalisasi 

objetktifitas desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angka-

angka, pengolahan statistik, struktur dan percobaan terkontrol. “Ada 

beberapa metode penelitian yang dapat dimasukan kedalam penelitian 

kuantitatif yang bersifat non eksperimental, yaitu metode: deskriptif, 

survei, ekspos fakto, komparatif, korelasional dan penelitian tindakan”.
40

. 

Selain itu penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif 

dengan melakukan uji regresi.
41

 Uji regresi dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS versi 24. 
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B. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif ialah “suatu metode penelitian 

yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, 

yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau”.
42

   

 

Sehubungan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat 

dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi dalam dunia 

pendidikan khususnya, Pengaruh kemampuan membaca Al-Qur’an 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an hadits. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Agar lebih spesifik penelitian yang penulis lakukan, itu tidak 

menjangkau keseluruhan wilayah atau daerah yang ada di Indonesia ini, perlu 

adanya pembatasan wilayah atau tempat sebagai lokasi penelitian dan 

ketentuan waktu kapan penelitian ini dilakukan. Penulis melakukan 

spesifikasi mengenai tempat serta waktu penelitian tentang “Pengaruh 

Kemampuan Membaca Al-Quran Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X 

Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah Benda Kota Tangerang”.  

1. Tempat Penelitian: Penulis melakukan penelitian dengan judul 

tersebut bertempat di MA Tarbiyah Al Islamiyyah Benda. Penelitian 

dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2019/2020 dari bulan 

Maret sampai bulan Juni 2020. 

2. Waktu Penelitian: adapun waktu penelitian ini dilakukan selama tiga 

bulan, yaitu dari bulan Maret 2020 sampai bulan Juni 2020. Dengan 

melakukan kegiatan yang terdiri dari tiga langkah sebagai berikut: 
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a. Persiapan pada tahap penelitian dimulai pada bulan Maret 2020 

dengan diawali dengan kegiatan mengidentifikasi permasalahan, 

menganalisa tempat atau sekolah yang akan menjadi lokasi 

penelitian dan membuat proposal kemudian diajukan. 

b. Pelaksanaan (penelitian) pada tahap ini yaitu melakukan kegiatan 

observasi lapangan, penentuan responden, menyiapkan kuisioner, 

dan instrumen penelitian pada responden terpilih. Sehingga, 

pengumpulan kuisioner yang telah terjawab dapat dilanjutkan 

dengan menghitung skor dengan teknik analisis data. 

c. Pelaporan tahap ini dilakukan dengan mengedit data dan 

memberikan kode pada data, menganalisa dan menginterprestasikan 

segala hasil atau data-data yang telah diperoleh oleh si penulis 

sehingga menghasilkan output yang akurat dan diakhiri dengan 

kegiatan kesimpulan penelitian dan mengikuti ujian skripsi. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa metode 

observasi, metode dokumentasi dan metode tes.  

1. Metode Observasi  

Observasi sering disebut juga sebagai metode pengamatan. 

“Observasi dijadikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

mempunyai ciri-ciri bila dibandingkan dengan teknik lain dimana 

teknik pengumpulan data dengan observasi penelitian berkenaan 

dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan 

responden yang diamati tidak terlalu besar”.
43
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Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang besarnya 

subyek yang akan diteliti dan data yang berkaitan dengan kondisi 

umum siswa MA Tarbiyah Al-Islamiyah Benda Kota Tangerang. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat, kabar, majalah, 

prasasti, notulen, lengger, agenda, dan sebagainya”.
44

 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat tertulis 

dari MA Tarbiyah Al-Islamiyah Benda  yang berupa hasil belajar Al-

Qur’an Hadits siswa kelas X, profil sekolah, serta jumlah dan nama 

siswa yang ada di kelas X MA Tarbiyah Al-Islamiyah Benda Kota 

Tangerang. 

3. Metode tes 

Metode tes yaitu “alat atau prosedur yang digunakan untuk 

mengetahui atau mengukur sesuatu dengan cara dan aturan yang 

sudah ditentukan”.
45

 Dalam penelitian ini menggunakan tes kinerja 

(praktik) yaitu berupa membaca ayat Al-Quran. Metode ini digunakan 

untuk mengetahui data tentang kemampuan membaca Al-Qur’an siswa. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian menurut Sugiyono adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.
46

 

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa instrumen merupakan 

suatu alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam menggunakan metode 

                                                             
44 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 

274 
45 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Yogyakarta: Bumi 

Aksara, 2007), hlm. 53   
46 Sugiyono,Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi: Mixed 

Methods, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 102 
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pengumpulan data secara sistematis dan lebih mudah. Instrumen penelitian 

menepati posisi teramat penting dalam hal bagaimana dan apa yang harus 

dilakukan untuk memperoleh data di lapangan. 

1. Variabel X (Kemampuan Membaca Al-Qur`an) 

a. Definisi Konseptual 

Kemampuan membaca Al-Qur`an adalah kesanggupan 

membaca Al-Qur`an siswa disertai dengan kefasihan, tartil, 

ketepatan makhraj dan sesuai dengan kaidah hukum tajwidnya. 

Membaca Al-Qu`ran dan mempelajari huruf Al-Qur`an, amat 

penting bagi anak-anak kaum muslimin. Sebab itu mereka harus 

bisa membaca lancar, cepat, tepat dan benar sesuai dengan 

makhrajnya dan kaidah tajwidnya.   

b. Defenisi Operasional 

Definisi operasional adalah proses yang mengaitkan definisi 

konseptual dengan seperangkat teknik atau yang berupa 

kuesioner atau suatu definisi yang didasarkan pada suatu 

karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang telah 

dijelaskan. 

Pengaruh Kemampuan membaca Al-Qur’an adalah skor yang 

diperoleh dari responden melalui instrumen yang akan 

menunjukkan seberapa besar pengaruh kemampuan membaca Al-

Qur’an terhadap hasil belajar Al-Qur’an Hadist kelas X di MA 

Tarbiyah Al-Islamiyah Benda Kota Tangerang.  

Instrument dalam penelitian ini berbentuk tes praktik yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan membaca Al-Qur’an 

siswa. Tes praktek tersebut berupa membaca Surat Al-An’am 

162-163. Penilaian menggunakan pedoman penskoran 

berdasarkan pada kriteria aspek penilaian. Skala yang digunakan 
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dalam pengukuran instrumen adalah skala yang terdiri dari 

alternatif jawaban yaitu tinggi  (T) skor = 3, Sedang (S) skor = 2, 

dan Rendah (R) skor = 1. 

 

c. Rubrik Penilaian 

Tabel 3.1  

Rubrik Penilaian Kemampuan Membaca Al-Quran   

No  Indikator  Tinggi 

(3) 

Sedang 

(2)  

Rendah 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Kelancaran 

membaca Al-Quran 

Peserta didik 

mampu 

membaca 

dengan baik, 

lancar dan 

jelas 

Peserta didik 

mampu 

membaca 

tetapi tidak 

lancar  

Peserta didik 

mampu 

membaca Al-

Quran 

dengan benar 

dan tidak 

lancer 

Peserta didik 

mampu 

merangkai 

kata perkata 

dalam ayat 

Al-Quran  

Peserta didik 

sedikit 

mengalami 

kesulitan 

dalam 

merangkai 

kata perkata 

dalam ayat 

Al-Quran  

Peserta didik 

tidak mampu 

merangkai 

kata perkata 

dalam ayat 

Al-Quran  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketepatan makraj 

Peserta didik 

mampu 

mengucapkan 

huruf 

hijaiyah 

dengan baik 

dan benar  

Peserta didik 

kurang 

mampu 

mengucapkan 

huruf 

hijaiyah 

dengan baik 

dan benar  

Peserta didik 

tidak mampu 

mengucapkan 

huruf 

hijaiyah 

dengan baik 

dan benar  

Peserta didik 

mampu 

membedakan 

suara dengan 

jelas huruf-

Peserta didik 

kurang 

mampu 

membedakan 

suara dengan 

Peserta didik 

tidak mampu 

membedakan 

suara dengan 

jelas huruf-
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huruf 

hijaiyah yang 

hampir sama 

jelas huruf-

huruf 

hijaiyah yang 

hampir sama 

huruf 

hijaiyah yang 

hampir sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesesuaian dengan 

ilmu tajwid 

Peserta didik 

mampu 

mengucapkan 

bacaan 

gunnah 

musyadadah 

dengan baik 

dan benar 

Peserta didik 

kurang 

mampu 

mengucapkan 

bacaan 

gunnah 

musyadadah 

dengan baik 

dan benar 

Peserta didik 

kurang 

mampu 

mengucapkan 

bacaan 

gunnah 

musyadadah 

dengan baik 

dan benar 

Peserta didik 

mampu 

mengucapkan 

dengan benar 

hukum 

bacaan nun 

sukun dan 

mim sukun 

Peserta didik 

kurang 

mampu 

mengucapkan 

dengan benar 

hukum 

bacaan nun 

sukun dan 

mim sukun 

Peserta didik 

tidak mampu 

mengucapkan 

dengan benar 

hukum 

bacaan nun 

sukun dan 

mim sukun 

Peserta didik 

mampu 

mengucapkan 

bacaan mad 

dengan baik 

dan benar 

Peserta didik 

kurang 

mampu 

mengucapkan 

bacaan mad 

dengan baik 

dan benar 

Peserta didik 

tidak mampu 

mengucapkan 

bacaan mad 

dengan baik 

dan benar 

Peserta didik 

mampu 

mengucapkan 

bacaan Al-

ta’rif dengan 

baik dan 

benar 

Peserta didik 

kurang 

mampu 

mengucapkan 

bacaan Al-

ta’rif dengan 

baik dan 

benar 

Peserta didik 

tidak mampu 

mengucapkan 

bacaan Al-

ta’rif dengan 

baik dan 

benar 

Jumlah Skor Maksimal = 24 
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d. Validitas  

Untuk Instrumen Tes misalnya berupa skala sikap/angket yang 

datanya bersifat politomi atau kontinum (0-10), maka untuk 

menghitung validitas butir soalnya dengan menggunakan rumus 

korelasi product moment: 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√,* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +-
 

Keterangan: 

rXY: koefisien korelasi antara variabel X dan Y (nilai korelasi 

product moment) 

n: banyaknya responden 

X: skor butir  

Y: skor total butir  

Interprestasi terhadap nilai koefisien rsp digunakan kriteria 

Nurgana sebagai berikut: 

0,80 < rxy ≤ 1,00 : sangat tinggi  

0,60 < rxy ≤ 0,80 : tinggi 

0,40 < rxy ≤ 0,60 : cukup 

0,20 < rxy ≤ 0,40 : rendah 

rxy ≤ 0,20  : sangat rendah 

Kriteria:  

jika rhitung  ≥ rtabel, maka soal dinyatakan valid 

jika rhitung  < rtabel, maka soal dinyatakan tidak valid atau drop 

rtabel itu tergantung dari jumlah responden (jika  N = 10) maka 

rtabel (α = 0,05) = 0,632. 
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e. Reliabilitas 

Realibitas soal merupakan ukuran yang menyatakan tingkat 

keajegan atau kekonsistesan suatu soal tes. Penghitungan 

reliabilitas instrumen hanya dilakukan pada instrumen tes.  

Reliabilitas  menunjuk  pada  satu  pengertian  “bahwa  suatu 

instrumen  cukup  dan  dapat  dipercaya  untuk  digunakan  

sebagai alat pengumpul  data  karena  instrumen  tersebut  sudah  

baik”.
47

 Untuk mengukur tingkat keajegan soal ini digunakan 

rumus perhitungan Alpha Cronchbach. Rumus yang digunakan 

dinyatakan dengan:  

    
 

(   )
(  

∑  
 

  
 ) 

Keterangan: 

N: Jumlah Soal Yang Valid 

∑  
 : Jumlah Varians Skor Tiap-Tiap Item (Butir Soal) 

  
 : Varians Total 

 

2. Variabel Y (Hasil Belajar Al-Qur’an Hadist) 

a. Defenisi Konseptual 

Hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak 

setelah melalui kegiatan belajar. Karena belajar itu sendiri 

merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha 

memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif 

menetap. 

 

 

                                                             
47

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 

221. 
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b. Definisi Operasional 

Hasil belajar siswa yang diambil dalam penelitian ini adalah 

akumulasi pengaruh kemampuan membaca Al-Qur`an yang nanti 

dapat diketahui tentang seberapa besar pengaruhnya terhadap 

hasil belajar Al-Qur`an hadits. Skala yang digunakan dalam 

pengukuran instrumen adalah menggunakan data penilaian hasil 

belajar Al-Qur`an hadits kelas X (sepuluh). 

 

F. Deskripsi Obyek Penelitian 

1. Populasi  

Menurut Sugiyono populasi adalah “wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek, subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya”.
48

 Populasi merupakan jumlah keseluruhan data 

yang akan dipelajari dan ditarik kesimpulan. Menurut Sudjana populasi 

adalah “totalitas dari semua nilai yang dapat dihitung ataupun diukur, 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap karakteristik 

tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin 

dipelajari sifat-sifatnya”.
49

 Populasi digunakan dalam penelitian ini 

adalah siswa-siswi kelas X (sepuluh) MA Tarbiyah Islamiyah dengan 

jumlah populasi sebanyak 74 orang. 

2. Sampel   

Sampel adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

                                                             
48

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, h. 81. 
49

 Riadi, Metode Statistik Parametrik dan Nonparametrik, (Tangerang: Pustaka 

Mandiri, 2014), h. 16. 
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keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu”.
50

 Untuk itu 

sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative 

(mewakili). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel acak. Salah 

satu cara pengambilan sampel yang repsentatif adalah secara acak atau 

random. Pengambilan sampel secara acak berarti setiap individu dalam 

populasi mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel. 

Dalam penelitian ini juga peneliti mengambil jumlah populasi sebanyak 

74 siswa kelas X MA Tarbiyah Islamiyah Benda dan sampel yang 

diambil dalam penelitian ini ada 35 siswa kelas X MA tarbiyah 

Islamiyah Benda Kota Tangerang. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data pengolahan data merupakan satu langkah penting dalam 

penelitian. Dalam pelaksanaannya terdapat dua bentuk analisis data 

berdasarkan jenisnya, yaitu “data kualitatif digunakan pada analisis non 

statistik dan data kuantitatif digunakan pada analisis statistik”.
51

 

Berdasarkan sifat dalam penelitian ini, maka penulis menganalisa data 

dengan menggunakan teknik analisa korelasional. Teknik analisa korelasi 

adalah analisis statistik mengenai hubungan antara dua variabel.  

Adapun rumusan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

secara deskriptif prosentase dan korelasi produk momen. Analisis 

dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Menghitung skor responden dari masing-masing pernyataan. 

2. Merekap nilai. 

                                                             
50 Riadi, Metode Statistik Parametrik dan Nonparametrik, h. 118. 
51

 Muhammad Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi, (Bandung: 

Angkasa, 1993), h. 186. 
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3. Menghitung persentase dengan rumus.
52

 

Dp = 
 

 
        

Keterangan: 

DP = Deskriptif Persentase (%) 

n    = Skor empiric (skor yang diperoleh) 

N   = Skor total responden 

4. Menghitung skor rata-rata 

5. Menentukan tingkat kriteria, sebagai berikut: 

a. Menentukan angka persentase tertinggi 

             

             
 x 100% 

 

 
 x 100% = 100 

b. Menentukan angka persentase terendah 

            

             
 x 100 

 

 
 x 100 % = 25% 

c. Rentang persentase : 100% - 25% = 75% 

d. Interval kelas persentase : 75% : 4 = 18,75% 
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Tabel 3.2 

Kriteria Analisis Deskriptif Persentase 

  

 

6. Mencari angka korelasi dengan menggunakan rumus: 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√,* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +-
 

Keterangan: 

rxy     = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua 

variabel yang dikorelasikan 

n          = jumlah butir soal 

Σ X      = skor tiap item 

Σ Y      = skor total (seluruh item) 

7. Memberikan interpretasi terhadap rxy angka indeks “r” product 

moment dengan cara sederhana. 

Interpretasi sederhana yaitu dengan mencocokkan hasil 

penelitian dengan angka indeks korelasi “r” product moment seperti di 

bawah ini: 

 

 

 

No Presentase Kriteria 

1.  81,26 – 100% 
Sangat Baik 

 

2.  62,6% - 81,25% 
Baik 

 

3.  43,76% - 62,5% 
Cukup Baik 

 

4.  25% - 43,75% Kurang Baik 
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Tabel 3.3 

Interpretasi Nilai Koefisien Korelasi “r” Product Moment 

 

Besarnya “r” 

product moment 

Interpretasi 

0,00 – 0,20 

 

 

0,20 – 0,04 

 

0,40 – 0, 70 

 

0,70 – 0,90 

 

0,90 – 1,00 

Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi, 

akan tetapi korelasi itu sangat lemah atau rendah 

sehingga hubungan itu diabaikan. 

Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi 

yang lemah dan rendah. 

Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi 

sedang dan cukup. 

Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi 

yang kuat dan tinggi. 

Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi 

yang sangat kuat. 

 

8. Taraf kesukaran butir soal 

Taraf kesukaran suatu soal adalah “perbandingan jumlah 

jawaban yang benar dari tes untuk setiap item dengan jumlah peserta 

tes. Taraf kesukaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut:”
53

 

P = 
 

  
 

Keterangan:  

P     = Taraf Kesukaran (indeks kesukaran) 

B     = jumlah siswa menjawab soal benar 
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 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, h. 208. 
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JS    = jumlah seluruh siswa peserta tes 

“Untuk menginterpretasikan kriteria indeks kesukaran dapat 

dilihat pada tabel no 3.5, sebagai berikut”:
54

 

 

Tabel 3.5 

Kriteria Tingkat Kesukaran 

 

Tingkat Kesukaran Kriteria 

0,00 - 0,30 

0,31 – 0,70 

0,71 – 1,00 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

 

H. Hipotesis Statistik 

Hipotesis merupakan “jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan”.
55

 Hipotesis statistik dalam penelitian 

ini adalah: 

Ha → p = 0   : Terdapat pengaruh signifikan antara kemampuan 

membaca Al-Qur’an terhadap hasil belajar Al-Qur’an Hadist. 

Ho → p ≠   : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kemampuan membaca Al-Qur’an  terhadap hasil belajar Al-Qur’an 

Hadits.

                                                             
54

 Su bharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, h. 210. 
55

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, h. 96. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMABAHASAN 

 

A. Gambaran Umum   

1. Profile Sekolah 

Nama Madrasah  : MA. Tarbiyah Islamiyah 

Nomor Statistik Madrasah :131236710010 

Provinsi    : Banten 

Pemerintah Kota  : Tangerang 

Kecamatan   : Benda 

Kelurahan   : Belendung 

Jalan    : Adi Sucipto 

Kode Pos   : 15123  

Telepon   : - 

Daerah    : Pendesaan 

Kelompok Madrasah  : Swasta 

Akreditasi   : Terakreditasi 

Tahun Berdiri   : 1984 

Kegiatan Belajar Mengajar : Pagi 

Bangunan Madrasah  : Milik sendiri 

2. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah 

a. Visi  

Visi dari madrasah aliyah tarbiyah islamiyah adalah membentuk 

generasi muda muslim yang kokoh dalam IMTAQ, kuat dalam 

IPTEK dan santun dalam perilaku. 
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b. Misi 

Misi dari madrasah aliyah tarbiyah islamiyah adalah sebagai 

berkut: 

1) Membentuk peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dengan harapan bekal tersebut dapat dijadikan 

modal dasar untuk menyerap dan mengembangkan 

pengetahuan yang diperolehnya di kemudian hari. 

2) Mengkodisikan para peserta didik dengan pengetahuan dan 

perilaku mereka tentang agama dapat dicerminkan dalam 

kehidupan sehari-hari dan dapat dijadikan filter dalam 

menghadapi budaya yang bertentangan dengan ajaran islam.  

3) Memperbedayakan kurikulum yang ada, melalui penjabaran 

dan peningkatan kualitas ciri khas keagamaan, sehingga 

diharapkan peserta didik MA. Tarbiyah Islamiyah mempunyai 

nilai lebih dengan kebanyakan peserta didik madrasah lain 

yang beragama Islam. 

4) Pembiasaan sikap dan prilaku positif, melalui pelaksanaan 

proses pendidikan baik intra kurikuler maupun ekstra 

kurikuler. 

5) Membiasakan hidup bermusyawarah yang dijiwai oleh nilai-

nilai pancasila, melalui diskusi antar mereka, tanya-jawab 

peserta didik dengan guru, debat pemilihan ketua HIPTI dan 

kegiatan lain yang dapat menumbuhkan sikap demokrasi 

c. Tujuan  

Tujuan dari madrasah tarbiyah islamiyah adalah:  

1) Menyiapkan peserta didik agar mampu mengembangkan diri 

agar sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan budaya yang dijiwai ajaran Islam.  
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2) Menyiapkan siswa agara mampu menjadi anggota masyarakat 

dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan  

sosial budaya, dan alam sekitarnya yang dijiwai suasana Islam. 

 

Tabel 4.1. 

Absen Siswa Kelas X (Sepuluh) Ma Tabiyah Islamiyah 

Kelas X.1 

 No. Nama NISN 

 1 ADE CITRA ANDREYANIH 0047997843 

2 ADE NURHALIDA 0043923101 

3 ANI AGUSTIN 0049505823 

4 DEBY FEBRIANTY 0044368384 

5 DEVITTA ROHAYATI 0036209048 

6 DIAH NUR AMALIA 0034047816 

7 DITA JULIANTI 0042085263 

8 EISYA SABILATUL, F 0035576427 

9 ELDA FITRIAH 0035576428 

10 FAWAZUL FIDA 0043752285 

11 FITRI AMELIA 0043752286 

12 HILMIATUN NAZHIFAH 0044665490 

13 ILMI SAFITRI 0042062311 

14 IMELDA 0042062312 

15 IRA APRILIA 0041720566 

16 KHAIRUNNISA 0041720567 

17 LISA ADAH 0053897220 

18 LUTFIANTUN NISA 0049777566 

19 MELISA AMELIA 0043752280 

20 MUZDALIFAH 0043752281 

21 NESTI TRIANA PUTRI 0041310872 

22 NIDA AMALIA ROMADON 0033781974 

23 NUR SAKINAH 0039240508 

24 RUCHI WULANDARI 0041493727 

25 SANIATUN NISA 0057195734 
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Kelas X.2 

No. Nama NISN 

1 ABEL APRILIYANA 0040912391 

2 ANGGI LESTARI 0041493707 

3 AULIA AGUSTIN 0041493708 

4 AYU DIAH OCTAVIANI 0041493709 

5 BRIGITTA AGUSTINA 004149381 

6 DEVI ANGGRAINI 0035435458 

7 FITRI AMALIAH 0041099732 

8 FITRIYANI 0041099733 

9 INDAH NUR'AINI 0041099734 

10 ISDIHAR AZZAHRA 0035414576 

11 NADIA HELMALIA PUTRI 0035414577 

12 NURHALIZAH 0035414578 

13 NURUL AF-IDAH 0035414579 

14 PUTRI AWALIA 0035435443 

15 PUTRI DWI ANDINI 0041310372 

16 
PUTRI 

TSANIATURRAHMADANI 
0035576463 

17 RAHMA NOVITA 0035576464 

18 REFI SAFITRI 0035576465 

19 RIZKA AMELIA 0035576443 

20 SAFINATUN NAJAH 0042894229 

21 SARI HURIAH 0041493619 

22 SITI AMANDA 0042894242 

23 SYIFA URRAHMAN A. 0042894243 

24 TITIS AMELIA 0041492940 

25 ULVIA SINKA, R 0047224133 

26 UMI KULSUM 0047224134 
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Kelas X.3 

Nama NISN 

ABDUL FATTAH AR-RAZIQ 008265400 

ADILA AKBAR 00362125577 

AHMAD FALAHUL FAQIH 0035435396 

AHMAD FARID SAPUTRA 0035435397 

AHMAD KURNAEN 0047224135 

AHMAD RIFALDI 0041310174 

AHMAD ZAEDAN 0041310175 

AL-FARIZI 0041310218 

ALIF MAULANA 0042606062 

BAYU SAMUDRA 0035435381 

FADLI FAHREZI 0035435382 

FEBRIYANSAH 0035435383 

ILHAM ARDIANSYAH 34764302130 

KIKI FERNANDO 0046967943 

MOCHAMAD RIZKI FADILAH 0036635850 

MUHAMAD ALI FIKRI 0036635851 

MUHAMAD FAUZAN AZHIMA 0042894243 

MUHAMAD FIRMANSYAH 0041099746 

MUHAMAD ILHAM MANSIS 0035576409 

MUHAMAD QIQI QIYAMUDDIN 0035576410 

MUHAMAD REZA PRATAMA 0035576411 

RAHMAT WAHYUDI 0035576420 

RAMA BILASOVA 0035576483 

RIZAL APRIANATA PANGESTU 0035576484 

SEPTIAN ADITYA 0035576485 

YASRULLAH 0035576486 
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B. Temuan  

1. Deskripsi Data Responden Penelitian 

Pada bab IV ini, peneliti akan menganalisis data penelitian 

yang sudah diperoleh, yaitu tentang kemampuan membaca Al-Quran 

dan hasil belajar Al-Quran Hadist kelas X di MA Tarbiyah Al-

Islamiyah Benda Kota Tangerang. Untuk menganalisis data yang 

sudah diperoleh dan untuk menguji hipotesis, penelitian ini 

menggunakan teknik statistik yaitu analisis korelasi dengan rumus 

Uji-t. Karena jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

dengan menggunakan metode korelasi, yaitu penelitian yang 

merupakan studi membahas tentang derjat (seberapa kuat) hubungan 

antara dua variabel. 

Dari asumsi yang ada pada bab sebelumnya telah diungkapkan 

bahwa dimungkinkan adanya pengaruh kemampuan membaca Al-

Qur`an dan hasil belajar Al-Qur`an Hadist kelas X di MA Tarbiyah 

Al-Islamiyah Benda Kota Tangerang, namun secara empiris tingkat 

pengaruh tersebut akan dibuktikan dan dibahas lebih mendalam lagi 

pada bab ini. 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kemampuan 

membaca Al-Qur`an dan hasil belajar Al-Qur`an Hadits kelas X di 

MA Tarbiyah Al-Islamiyah Benda Kota Tangerang, maka penulis 

menginventarisasi responden penelitian melalui tes praktik membaca 

Al-Qur`an Surat Al-An’am ayat 162-163. Secara garis besar 

penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu: 

a. Tahap Persiapan 

1) Peneliti membuat instrumen penelitian 

2) Peneliti mengkonsultasikan kepada guru kelas mengenai 

jadwal pelaksanaan  penelitian. 



61 

 

61 

 

b. Tahap Pelaksanaan 

Peneliti  melakukan tes  kemampuan membaca Al-Quran siswa 

melalui voice note whatsapp. Adapun data penelitian yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: 

1) Data hasil kemampuan membaca Al-Quran siswa kelas X di 

MA Tarbiyah Al-Islamiyah Benda Kota Tangerang tahun 

ajaran 2019/2020 (Variabel X) 

 

Tabel 4.2 

Data Hasil Kemampuan Membaca Al-Quran Siswa Kelas X 

 

No. Reseponden Nilai 

R_1 88 

R_2 88 

R_3 63 

R_4 80 

R_5 96 

R_6 96 

R_7 83 

R_8 71 

R_9 88 

R_10 88 

R_11 83 

R_12 80 

R_13 92 

R_14 80 

R_15 75 

R_16 88 

R_17 88 

R_18 75 

R_19 75 

R_20 96 

R_21 83 

R_22 80 
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R_23 67 

R_24 80 

R_25 92 

R_26 100 

R_27 80 

R_28 83 

R_29 80 

R_30 96 

R_31 96 

R_32 96 

R_33 80 

R_34 92 

R_35 83 

 

2) Data hasil belajar Al-Qur`an Hadits siswa kelas X di MA 

Tarbiyah Al-Islamiyah Benda Kota Tangerang tahun ajaran 

2019/2020 (Variabel Y) 

Tabel 4.3 

Data Hasil Belajar Al-Quran Hadits Kelas X 

No. Reseponden Nilai 

R_1 84 

R_2 84 

R_3 80 

R_4 80 

R_5 80 

R_6 84 

R_7 80 

R_8 84 

R_9 84 

R_10 80 

R_11 80 

R_12 80 

R_13 80 

R_14 80 
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2. Uji Instrumen 

a. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk menunjukan sejauh mana 

suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Teknik 

pengujian dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor-skor tiap 

butir pernyataan dengan skor totalnya (r hitung). Suatu pernyataan 

dinyatakan valid jika rhitung lebih besar dari r tabel. Pengujian 

instrumen menggunakan taraf signifikan 5% (0,05) dengan jumlah  

responden 35 orang. Maka diketahui nilai r tabel adalah 0,3338. 

berikut ini hasil pengujian validitas instrumen dengan 

menggunakan spss 24. 

R_15 80 

R_16 80 

R_17 80 

R_18 80 

R_19 80 

R_20 80 

R_21 80 

R_22 80 

R_23 80 

R_24 80 

R_25 80 

R_26 80 

R_27 80 

R_28 80 

R_29 80 

R_30 84 

R_31 80 

R_32 84 

R_33 77 

R_34 85 

R_35 77 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas Kemampuan Membaca Al-Quran Siswa (X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :data hasil pengolahan SPSS 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat disimpulkan bahwa 

dari jawaban-jawaban responden tentang variabel kemampuan 

membaca Al-Qur`an (X) dinyatakan valid semua. Hal ini 

ditunjukan dari nilai rhitung dari variabel kemampuan membaca 

Al-Qur`an (X) lebih besar dari rtabel yaitu memiliki nilai korelasi 

di atas 0,3338. 

 

b. Uji Reliabilitas  

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari suatu variabel. Reliabilitas diukur 

dengan uji statistik Cronbach Alpa(a). Suatu instrumen dinyatakan 

reliabel jika nilai Cronbach Alpa (a) lebih besar dari nilai 

signifikan yaitu 0,640. Berikut ini adalah hasil uji reliabel: 

 

Variabel X Item  r Hitung r Tabel Keterangan 

Kemampuan 

Membaca Al-

Quran 

Item_1 0,648 0,3338 Valid 

Item_2 0,770 0,3338 Valid 

Item_3 0,528 0,3338 Valid 

Item_4 0,589 0,3338 Valid 

Item_5 0,531 0,3338 Valid 

Item_6 0,386 0,3338 Valid 

Item_7 0,585 0,3338 Valid 

Item_8 0,435 0,3338 Valid 
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Tabel 4.5. 

Hasil Uji Reliabilitas Kemampuan Membaca Al-Quran 

 

 

 

   

Sumber : data hasil pengolahan SPSS 

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji menggunakan SPSS 

menunjukkan hasil uji Cronbach Alpa sebesar 0,640. Angka 

tersebut melebihi dari nilai signifikan 0,60. Maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel kemampuan membaca Al-Qur’an (X) 

dinyatakan reliabel dan kosisten. 

 

3. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu 

data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, 

minimun, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan 

distribusi). Dalam penelitian ini penulisan menjabarkan statistik 

deskriptif berupa mean, maksimum, minimum, dan standar deviasi. 

Hasil statistik data variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini dan telah dilakukan pengolahan data adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,640 8 
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Tabel 4.5. 

Statistik Deskriptif 

 

Sumber : data hasil pengolahan SPSS 

 

a. Kemampuan Membaca Al-Quran  (X) 

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut dapat diketahui bahwa nilai 

minimum kemampuan membaca Al-Qur’an sebesar 63 dan nilai 

maksimum sebesar 100. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besar 

kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur’an yang menjadi 

Descriptive Statistics 

 

N 

Rang

e 

Mi

ni

mu

m 

Ma

xi

mu

m 

Su

m Mean 

Std. 

Dev

iatio

n Skewness Kurtosis 

Stati

stic 

Statis

tic 

Sta

tisti

c 

Sta

tisti

c 

Sta

tisti

c 

Statis

tic 

Stati

stic 

Statis

tic 

Std. 

Error 

Statis

tic 

Std. 

Error 

Kema

mpuan 

Memb

aca 

Al-

Quran 

35 37 63 100 296

1 

84,60 8,86

2 

-,336 ,398 -,188 ,778 

Hasil 

Belaja

r Al-

Quran 

Hadist 

35 8 77 85 282

7 

80,77 1,98

7 

,766 ,398 ,082 ,778 

Valid 

N 

(listwi

se) 

35 
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sampel penelitian ini berkisar antara 63 sampai 100 dengan rata-

rata 84,60 pada standar deviasi 8,862. Nilai rata-rata (mean) lebih 

besar dari standar deviasi yaitu 84,60 > 8,862 yang berarti bahwa 

sebaran nilai kemampuan membaca Al-Qur’an siswa baik. 

 

Tabel 4.6. 

LEMBAR PENILAIAN KEMAMPUAN MEMBACA AL-QURAN 

Nama Peserta didik :  

Kelas   :  

Tanggal/Pengamatan :  

Materi   : 

No  Aspek Penilaian Skor 

1 2 3 

1. Kemampuan membaca Al-Quran    

Membaca Al-Quran    

Merangkai kata perkata dalam ayat 

Al-Quran 

   

2.  Ketepatan makraj    

Mengucapkan huruf hijaiyah    

Membedakan suara dengan jelas 

huruf-huruf hijaiyah yang hampir 

sama 

   

3.  Kesesuaian dengan ilmu tajwid    

Mengucapkan bacaan gunnah 

musyadadah 

   

Mengucapkan dengan benar hukum 

bacaan nun sukun dan mim sukun 

   

Mengucapkan bacaan mad    

Mengucapkan bacaan Al-ta’rif    

Jumlah Skor 24 

 

Petunjuk Penskoran:  

Skor akhir menggunakan skala 1-3  
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Perhitungan skor akhir menggunakan rumus: 

Skor yang diperoleh x 100  

Skor keseluruhan 

 

 

Tabel 4.7. 

ANALISIS BUTIR SOAL 

 

Nama 

Indikator 

I 

Indikator 

II Indikator III 
Jumlah  

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Luthfiatunnisa  3 3 3 2 3 2 2 3 21 

Fawazzul  3 3 3 2 3 2 2 3 21 

Mudzalifah 2 2 2 2 2 1 2 2 15 

Ade Citra  2 2 3 2 3 2 2 3 19 

Melisa Amelia  3 3 3 3 3 2 3 3 23 

Diah Nuramalia 3 3 3 3 3 2 3 3 23 

Nesti Triana  2 2 3 2 3 2 3 3 20 

Ira Aprila 2 2 2 2 3 1 2 3 17 

Deby Febrianti 3 3 3 3 3 1 2 3 21 

Ruchi Wulandari  3 3 3 2 3 2 2 3 21 

Fitri Amelia  3 3 3 2 3 1 2 3 20 

Ilmi Syafitri  2 2 3 2 3 2 2 3 19 

Elda Fitriah  3 2 3 3 3 2 3 3 22 

Nida Amelia  3 2 3 2 2 2 2 3 19 

Ade Nurhalida  2 2 2 3 2 3 2 2 18 

Eisya  3 3 2 3 2 3 2 3 21 

Dita Jualianti  3 3 2 3 2 3 2 3 21 

Fitri Amalia  3 2 3 2 2 1 2 3 18 

Putri Tsania 3 2 3 2 2 1 2 3 18 

Titis Amelia  3 3 3 3 3 3 2 3 23 

Syifa Urrahma  3 2 3 2 2 3 2 3 20 

Ulvia Sinka  2 2 2 2 3 3 2 3 19 

Indah Nur'aini 2 2 2 2 2 1 2 3 16 

Rizka Amelia 2 2 3 2 2 3 2 3 19 
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b. Hasil Belajar (Y) 

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut dapat diketahui bahwa nilai 

minimum Hasil Belajar sebesar 77 dan nilai maksimum sebesar 85. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa besar hasil belajar yang 

menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 77 sampai 85 dengan 

rata-rata 80,77 pada standar deviasi 1,987. Nilai rata-rata (mean) 

lebih besar dari standar deviasi yaitu 80,77  > 1,987 yang berarti 

bahwa sebaran nilai hasil belajar Al-Qur’an Hadits  baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putri Awalia 3 3 3 2 2 3 3 3 22 

Putri Dwi 

Anggraini 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Rahma Novita 2 2 3 2 2 3 2 3 19 

Sari Huriah 2 2 3 2 3 3 2 3 20 

Refi Safitri 3 2 2 2 2 3 2 3 19 

Adilla Akbar 3 3 3 3 3 3 2 3 23 

Kiki Fernando 3 3 3 3 3 2 3 3 23 

Ahmad Falahul F 3 3 3 3 3 2 3 3 23 

Ahmad Zaidan  2 2 2 3 2 3 2 3 19 

Rama Bila Sofa 3 3 3 2 3 3 2 3 22 

Yasrullah 3 2 3 2 2 3 2 3 20 

Total  93 86 96 83 90 79 78 103 708 
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Tabel 4.8.  

Tabulasi Skor Variabel X Dan Y 

NO 

Kemampuan 

Membaca 

Al-Quran 

Hasil Belajar 

Al-Quran 

Hadits 
X² Y² XY 

X Y 

1 88 84 7744 7056 7392 

2 88 84 7744 7056 7392 

3 63 80 3969 6400 5040 

4 80 80 6400 6400 6400 

5 96 80 9216 6400 7680 

6 96 84 9216 7056 8064 

7 83 80 6889 6400 6640 

8 71 84 5041 7056 5964 

9 88 84 7744 7056 7392 

10 88 80 7744 6400 7040 

11 83 80 6889 6400 6640 

12 80 80 6400 6400 6400 

13 92 80 8464 6400 7360 

14 80 80 6400 6400 6400 

15 75 80 5625 6400 6000 

16 88 80 7744 6400 7040 

17 88 80 7744 6400 7040 

18 75 80 5625 6400 6000 

19 75 80 5625 6400 6000 

20 96 80 9216 6400 7680 

21 83 80 6889 6400 6640 

22 80 80 6400 6400 6400 

23 67 80 4489 6400 5360 

24 80 80 6400 6400 6400 

25 92 80 8464 6400 7360 

26 100 80 10000 6400 8000 

27 80 80 6400 6400 6400 

28 83 80 6889 6400 6640 
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29 80 80 6400 6400 6400 

30 96 84 9216 7056 8064 

31 96 80 9216 6400 7680 

32 96 84 9216 7056 8064 

33 80 77 6400 5929 6160 

34 92 85 8464 7225 7820 

35 83 77 6889 5929 6391 

jumlah 2961 2827 

25317

1 

22847

5 

23934

3 

 

4. Uji Normalitas   

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan 

untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, 

apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji 

normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan 

berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. 

 

Tabel 4.9. 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Kemampua

n Membaca 

Al-Quran 

Hasil 

Belajar Al-

Quran 

Hadist 

N 35 35 

Normal Parameters
a,b

 Mean 84,60 80,77 

Std. 

Deviation 

8,862 1,987 

Most Extreme Differences Absolute ,130 ,423 

Positive ,114 ,423 

Negative -,130 -,292 

Test Statistic ,130 ,423 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,140
c
 ,000

c
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a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

Dari tabel diatas didapatkan hasil uji normalitas dengan uji One 

Sample Kolmogorov Smirnov diperoleh : 

a. Nilai Kolmogorov Smirnov kemampuan membaca Al-Qur’an (X) 

sebesar 0,130  > 0.05. 

b. Nilai Kolmogorov Smirnov hasil belajar Al-Quran Hadits (Y) 

sebesar 0,423 > 0.05. 

Nilai signifikansi kemampuan membaca Al-Qur’an 0,140
c dan 

hasil belajar PAI 0,000
c  nilai tersebut berada dibawah 0.05. Hasil 

tersebut dinyatakan terdistribusi normal. 

 

5. Uji Korelasi Sederhana (Uji Hipotesis) 

Analisis korelasi adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk 

menguji seberapa besar hubungan masing-masing variabel bebas 

(independent) terhadap variabel terikat (dependent).  

Tabel 4.10. 

Hasil Uji Korelasi  

Correlations 

 

Kemampua

n Membaca 

Al-Qur'an 

Hasil Belajar 

Al-Qur'an 

Hadits 

Kemampuan 

Membaca Al-

Qur'an 

Pearson Correlation 1 ,299 

Sig. (2-tailed)  ,081 

N 35 35 

Hasil Belajar Al-

Qur'an Hadits 

Pearson Correlation ,299 1 

Sig. (2-tailed) ,081  
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N 35 35 

 

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai 

korelasi antara variabel kemampuan membaca Al-Qur’an (X) dengan 

variabel hasil belajar Al-Qur’an Hadits (Y) sebesar 0,299, sehingga 

antara kedua variabel tersebut ada korelasi yang lemah dan rendah. 

Artinya kemampuan membaca Al-Qur’an di kelas X MA Aliyah 

Tarbiyah Kota Tangerang perlu lebih ditingkatkan karena hasil di atas 

terbukti bahwa kemampuan membaca Al-Qur’an siswa mempunyai 

hubungan yang rendah dan dapat mempengaruhi hasil belajar Al-

Qur’an Hadits.  

 

Hitungan Manual Analisis Koefisien Korelasi 

Sebelumnya peneliti mencari nilai kofesien korelasi terlebih 

dahulu dengan menggunakan product moment, sebagai berikut: 

Diketahui: 

N ∑  ∑  ∑   ∑   ∑   

35 2961 2827 

 

239343 

 

253171 228475 

 

     
 (∑  )  (∑ ) (∑  )

√,  (∑  )  (∑ ) -, (∑  -  (∑ ) 
 

Jawab: 

     
  (      )  (    )(    )

√,   (      )  (    ) -,  (      )-  (    ) 
 

         
               

√,                 -,               -
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√      (    )
 

         
    

√         
    

         
    

            
 

                              (       ) 

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai 

korelasi antara variabel kemampuan membaca Al-Qur’an (X) dengan 

variabel Hasil belajar Al-Qur’an hadits (Y) sebesar 0,299, sehingga 

antara kedua variabel tersebut ada korelasi lemah dan rendah.. 

 

 

6. Uji Koefesien Regresi Linear Sederhana 

 Regresi Linier Sederhana merupakan alat ukur yang dapat 

digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antara satu 

variabel bebas (independent) dengan variabel terikat (dependent).  

 

Tabel 4.10. 

Hasil Uji Koefisien Regresi  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Consta

nt) 

75,107 3,167 
 

23,71

5 

,000 
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Kema

mpuan 

Memba

ca Al-

Qur'an 

,067 ,037 ,299 1,798 ,081 

a. Dependent Variable: Hasil Belajar Al-Qur'an Hadits 

 

Berdasarkan tabel 4.10. diperoleh koefisien regresi sederhana 

sebagai berikut : 

Y = a + b X 

Y = 75,107+ 0,067 X 

Berdasarkan hasil persamaan regresi linier sederhana, maka dapat 

diinterprestasikan sebagai berikut : 

a. Nilai konstan sebesar 75,107. Artinya jika kemampuan 

membaca Al-Qur’an siswa (X) nilainya 0, maka tingkat hasil 

belajar (Y) nilainya sebesar 75,107. 

b. Apabila kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur’an (X) 

mengalami kenaikan sebesar 1 unit, maka akan berpengaruh 

terhadap  hasil belajar Al-Quran Hadits 0,067. 

 

Hitungan Manual Uji Koefisien Regresi 

Regresi Linier Sederhana merupakan alat ukur yang dapat digunakan 

untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antara satu variabel bebas 

(independent) dengan variabel terikat (dependent). Penulis memakai rumus 

model persamaan regresi linear sederhana. 

Model persamaan regresi linear sederhana adalah seperti berikut ini: 

Y = a + bX 

Nilai-nilai a dan b dapat di hitung dengan menggunakan Rumus dibawah 

ini: 
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 ∑     ∑  ∑ 

 ∑   (∑ ) 
 

   
∑   (∑  )  (∑ ) (∑  )

 ∑   (∑ ) 
 

Diketahui: 

 

NO 

Kemampuan 

Membaca Al-

Quran 

Hasil Belajar 

Al-Quran 

Hadits 
X² Y² XY 

X Y 

1 88 84 7744 7056 7392 

2 88 84 7744 7056 7392 

3 63 80 3969 6400 5040 

4 80 80 6400 6400 6400 

5 96 80 9216 6400 7680 

6 96 84 9216 7056 8064 

7 83 80 6889 6400 6640 

8 71 84 5041 7056 5964 

9 88 84 7744 7056 7392 

10 88 80 7744 6400 7040 

11 83 80 6889 6400 6640 

12 80 80 6400 6400 6400 

13 92 80 8464 6400 7360 

14 80 80 6400 6400 6400 

15 75 80 5625 6400 6000 

16 88 80 7744 6400 7040 

17 88 80 7744 6400 7040 

18 75 80 5625 6400 6000 

19 75 80 5625 6400 6000 

20 96 80 9216 6400 7680 

21 83 80 6889 6400 6640 

22 80 80 6400 6400 6400 

23 67 80 4489 6400 5360 

24 80 80 6400 6400 6400 
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25 92 80 8464 6400 7360 

26 100 80 10000 6400 8000 

27 80 80 6400 6400 6400 

28 83 80 6889 6400 6640 

29 80 80 6400 6400 6400 

30 96 84 9216 7056 8064 

31 96 80 9216 6400 7680 

32 96 84 9216 7056 8064 

33 80 77 6400 5929 6160 

34 92 85 8464 7225 7820 

35 83 77 6889 5929 6391 

jmlh 2961 2827 253171 228475 239343 

  

Jawab:  

  
  (      )  (    )(    )

   (      )  (    ) 
 

    
               

               
 

     
    

     
 

                        

 

7. Uji Koefesien Determinasi (R Square) 

Kofesien Determinasi merupakan sumbangan pengaruh yang 

diberikan variabel bebas atau independent (X) terhadap variabel 

terikat atau dependent (Y), atau dengan kata lain, nilai kofesien 

determinasi berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar 

konstribusi pengaruh yang diberikan variabel X terhadap variabel Y. 
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Tabel 4.11. 

Hasil Uji Koefesien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,299
a
  ,089 ,062 1,92

4 

a. Predictors: (Constant), Kemampuan Membaca Al-Qur'an 

 

Berdasarkan tabel 4.11. diketahui nilai koefesien determinasi 

atau R Square adalah sebesar 0,089. Nilai R Square 0,089 berasal dari 

pengkuadratan nilai koefesien korelasi atau R, yaitu 0,299 x 0,299 = 

0,089. Besarnya angka koefesien determinasi (R Square) adalah 0,089 

atau sama dengan  9%. Angka terserbut mengandung arti bahwa 

variabel kemampuan membaca Al-Quran (X) berpengaruh terhadap 

variabel hasil belajar Al-Quran Hadits (Y) sebesar 9%. Sedangkan  91 

%  dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.  

 

8. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Parsial (Uji-t) 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh 

Kemampuan Siswa Dalam Membaca Al-Qur’an (X) secara parsial 

terhadap Hasil Belajar Al-Qur’an Hadits (Y). Hipotesis dalam uji t 

ini antara lain: 

Ha p = 0 : Terdapat hubungan signifikan antara 

kemampuan membaca Al-Qur’an dengan hasil belajar Al-

Qur’an Hadits Siswa. 



79 

 

79 

 

Ho p ≠ 0  : Tidak terdapat hubungan signifikan 

kemampuan membaca Al-Qur’an dengan  hasil belajar Al-

Qur’an Hadits Siswa. 

Uji hipotesis t dilakukan dengan menguji dua sisi dengan 

membandingkan nilai    t hitung dengan t tabel pada taraf signifikan 

5% (0,05: 2 = 0,025) sebagai berikut: 

Df = n – 2 

Df= 35 – 2 

Df= 33 

ttabel=(33 ; 0,025) = 2,0345 

Jika thitung<ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak 

Jika thitung>ttabel maka H0 ditolak dan Ha  diterima. 

 

 

Tabel 4.12. 

Hasil Uji Hipotesis t Kemampuan Siswa Dalam Membaca Al-Qur’an (X) 

Terhadap Hasil Belajar (Y) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 75,107 3,167 
 

23,71

5 

,000 

Kemampuan 

Membaca Al-

Qur'an 

,067 ,037 ,299 1,798 ,081 

a. Dependent Variable: Hasil Belajar Al-Qur'an Hadits 
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Berdasarkan tabel 4.12. dapat diketahui bahwa nilai thitung 

sebesar 1,798. Ini menunjukan bahwa nilai thitung (1,798) < nilai 

ttabel (2,034). Hal ini menunjukan bahwa Ha ditolak dan H0 

diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara 

kemampuan membaca Al-Qur’an (X) dengan hasil belajar Al-

Qur’an Hadits (Y) terdapat korelasi yang rendah 

.  

Hitungan Manual Uji parsial (uji-t) 

Uji-t digunakan untuk menguji signifikansi kemampuan 

membaca Al-Qur`an (X) secara parsial terhadap hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Al-Qur`an Hadits (Y). Hipotesis dalam uji t ini 

antara lain: 

  p = 0  :Terdapat hubungan signifikan antara hasil belajar Al-

Qur`an Hadits 

  p ≠ 0 :Tidak terdapat hubungan signifikan kemampuan membaca 

Al-Qur`an dengan hasil belajar Al-Qur`an Hadits Siswa. 

Uji hipotesis t dilakukan dengan menguji dua sisi dengan 

membandingkan nilai    t hitung dengan t tabel pada taraf signifikan 

5% (0,05: 2 = 0,025) sebagai berikut: 

Df = n – 2 

Df= 35 – 2 

Df= 33 

ttabel=(33 ; 0,025) = 2,0345 

Jika thitung<ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak 

Jika thitung>ttabel maka H0 ditolak dan Ha  diterima 
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Rumus uji t: 

t = 
   √   

√    
 

Jawab: 

t = 
            √    

√        
 

= 
               (            )

        
 

 = 
          

         
 

= 1,79647131 = 1,798 

 

r tabel 

 

df = (N-

2)  

Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 

0.05  0.025  0.01  0.005  0.0005  

Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 

0.1  0.05  0.02  0.01  0.001  

1  0.9877  0.9969  0.9995  0.9999  1.0000  

2  0.9000  0.9500  0.9800  0.9900  0.9990  

3  0.8054  0.8783  0.9343  0.9587  0.9911  

4  0.7293  0.8114  0.8822  0.9172  0.9741  

5  0.6694  0.7545  0.8329  0.8745  0.9509  

6  0.6215  0.7067  0.7887  0.8343  0.9249  

7  0.5822  0.6664  0.7498  0.7977  0.8983  

8  0.5494  0.6319  0.7155  0.7646  0.8721  

9  0.5214  0.6021  0.6851  0.7348  0.8470  

10  0.4973  0.5760  0.6581  0.7079  0.8233  

11  0.4762  0.5529  0.6339  0.6835  0.8010  

12  0.4575  0.5324  0.6120  0.6614  0.7800  

13  0.4409  0.5140  0.5923  0.6411  0.7604  

14  0.4259  0.4973  0.5742  0.6226  0.7419  

15  0.4124  0.4821  0.5577  0.6055  0.7247  

16  0.4000  0.4683  0.5425  0.5897  0.7084  

17  0.3887  0.4555  0.5285  0.5751  0.6932  

18  0.3783  0.4438  0.5155  0.5614  0.6788  
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19  0.3687  0.4329  0.5034  0.5487  0.6652  

20  0.3598  0.4227  0.4921  0.5368  0.6524  

21  0.3515  0.4132  0.4815  0.5256  0.6402  

22  0.3438  0.4044  0.4716  0.5151  0.6287  

23  0.3365  0.3961  0.4622  0.5052  0.6178  

24  0.3297  0.3882  0.4534  0.4958  0.6074  

25  0.3233  0.3809  0.4451  0.4869  0.5974  

26  0.3172  0.3739  0.4372  0.4785  0.5880  

27  0.3115  0.3673  0.4297  0.4705  0.5790  

28  0.3061  0.3610  0.4226  0.4629  0.5703  

29  0.3009  0.3550  0.4158  0.4556  0.5620  

30  0.2960  0.3494  0.4093  0.4487  0.5541  

31  0.2913  0.3440  0.4032  0.4421  0.5465  

32  0.2869  0.3388  0.3972  0.4357  0.5392  

33  0.2826  0.3338  0.3916  0.4296  0.5322  

34  0.2785  0.3291  0.3862  0.4238  0.5254  

35  0.2746  0.3246  0.3810  0.4182  0.5189  

36  0.2709  0.3202  0.3760  0.4128  0.5126  

37  0.2673  0.3160  0.3712  0.4076  0.5066  

38  0.2638  0.3120  0.3665  0.4026  0.5007  

39  0.2605  0.3081  0.3621  0.3978  0.4950  

40  0.2573  0.3044  0.3578  0.3932  0.4896  

41  0.2542  0.3008  0.3536  0.3887  0.4843  

42  0.2512  0.2973  0.3496  0.3843  0.4791  

43  0.2483  0.2940  0.3457  0.3801  0.4742  

44  0.2455  0.2907  0.3420  0.3761  0.4694  

45  0.2429  0.2876  0.3384  0.3721  0.4647  

46  0.2403  0.2845  0.3348  0.3683  0.4601  

47  0.2377  0.2816  0.3314  0.3646  0.4557  

48  0.2353  0.2787  0.3281  0.3610  0.4514  

49  0.2329  0.2759  0.3249  0.3575  0.4473  

50  0.2306  0.2732  0.3218  0.3542  0.4432  
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t tabel 

Titik 

Persentase 

Distribusi t 

(df = 1 – 40) 

Pr  

0.25  0.10  0.05  0.025  0.01  0.005  0.001  

df  0.50  0.20  0.10  0.050  0.02  0.010  0.002  

1  1.00000  3.07768  6.31375  12.70620  31.82052  63.65674  318.30884  

2  0.81650  1.88562  2.91999  4.30265  6.96456  9.92484  22.32712  

3  0.76489  1.63774  2.35336  3.18245  4.54070  5.84091  10.21453  

4  0.74070  1.53321  2.13185  2.77645  3.74695  4.60409  7.17318  

5  0.72669  1.47588  2.01505  2.57058  3.36493  4.03214  5.89343  

6  0.71756  1.43976  1.94318  2.44691  3.14267  3.70743  5.20763  

7  0.71114  1.41492  1.89458  2.36462  2.99795  3.49948  4.78529  

8  0.70639  1.39682  1.85955  2.30600  2.89646  3.35539  4.50079  

9  0.70272  1.38303  1.83311  2.26216  2.82144  3.24984  4.29681  

10  0.69981  1.37218  1.81246  2.22814  2.76377  3.16927  4.14370  

11  0.69745  1.36343  1.79588  2.20099  2.71808  3.10581  4.02470  

12  0.69548  1.35622  1.78229  2.17881  2.68100  3.05454  3.92963  

13  0.69383  1.35017  1.77093  2.16037  2.65031  3.01228  3.85198  

14  0.69242  1.34503  1.76131  2.14479  2.62449  2.97684  3.78739  

15  0.69120  1.34061  1.75305  2.13145  2.60248  2.94671  3.73283  

16  0.69013  1.33676  1.74588  2.11991  2.58349  2.92078  3.68615  

17  0.68920  1.33338  1.73961  2.10982  2.56693  2.89823  3.64577  

18  0.68836  1.33039  1.73406  2.10092  2.55238  2.87844  3.61048  

19  0.68762  1.32773  1.72913  2.09302  2.53948  2.86093  3.57940  

20  0.68695  1.32534  1.72472  2.08596  2.52798  2.84534  3.55181  

21  0.68635  1.32319  1.72074  2.07961  2.51765  2.83136  3.52715  

22  0.68581  1.32124  1.71714  2.07387  2.50832  2.81876  3.50499  

23  0.68531  1.31946  1.71387  2.06866  2.49987  2.80734  3.48496  

24  0.68485  1.31784  1.71088  2.06390  2.49216  2.79694  3.46678  

25  0.68443  1.31635  1.70814  2.05954  2.48511  2.78744  3.45019  

26  0.68404  1.31497  1.70562  2.05553  2.47863  2.77871  3.43500  

27  0.68368  1.31370  1.70329  2.05183  2.47266  2.77068  3.42103  

28  0.68335  1.31253  1.70113  2.04841  2.46714  2.76326  3.40816  

29  0.68304  1.31143  1.69913  2.04523  2.46202  2.75639  3.39624  

30  0.68276  1.31042  1.69726  2.04227  2.45726  2.75000  3.38518  

31  0.68249  1.30946  1.69552  2.03951  2.45282  2.74404  3.37490  

32  0.68223  1.30857  1.69389  2.03693  2.44868  2.73848  3.36531  

33  0.68200  1.30774  1.69236  2.03452  2.44479  2.73328  3.35634  

34  0.68177  1.30695  1.69092  2.03224  2.44115  2.72839  3.34793  

35  0.68156  1.30621  1.68957  2.03011  2.43772  2.72381  3.34005  

36  0.68137  1.30551  1.68830  2.02809  2.43449  2.71948  3.33262  

37  0.68118  1.30485  1.68709  2.02619  2.43145  2.71541  3.32563  
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38  0.68100  1.30423  1.68595  2.02439  2.42857  2.71156  3.31903  

39  0.68083  1.30364  1.68488  2.02269  2.42584  2.70791  3.31279  

40  0.68067  1.30308  1.68385  2.02108  2.42326  2.70446  3.30688  

 

C. Keterbatasan Penelitian 

 Dalam melakukan proses penelitian, banyak terdapat kendala yang 

dihadapi penulis karena beberapa keterbatasan yang dimiliki, diantaranya: 

1. Terbatasnya referensi yang penulis miliki yang sesuai dengan 

penelitian. Hal ini disebabkan karena masa pandemi Covid 19 yang 

terjadi di Indonesia, dan dimana semua harus mematuhi perintah 

pemerintah yang mengharuskan #dirumahaja. Sehingga penulis sulit 

untuk mencari referensi. 

2. Penulis masih awam dalam melakukan penelitian. Hal tersebut penulis 

alami karena penulis kurang memahami aplikasi penelitian. 

3. Terbatasnya waktu yang dimiliki penulis. Hal tersebut dikarenakan 

masa pandemi Covid 19 yang terjadi di Indonesia, yang membuat 

sekolah ditutup sementara, sehingga penulis mengharuskan penelitian 

secara online. dan penulis juga masih kurang memahami penelitian 

sehingga penulis agak lama dalam melakukan penelitian. 



85 

 

85 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan 

hasil penelitian yaitu sebagai berikut:  

1. Konstribusi kemampuan  membaca Al-Qur’an terhadap hasil belajar 

Al-Quran Hadits siswa kelas X MA Tarbiyah Islamiyah Benda Kota 

Tangerang adalah sebesar 9% dan sisanya 91% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti faktor dari dalam diri 

siswa contohnya minat, bakat, dan kesiapan. Sedangkan faktor dari  

luar diri siswa meliputi faktor keluarga, masyarakat, dan sekolah. 

2. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadits siswa kelas X 

MA Tarbiyah Islamiyah Benda Kota Tangerang  baik. Hasil belajar 

tersebut dibuktikan dengan nilai pada mata pelajaran Al-Qur’an hadits 

yang berada diatas nilai rata-rata (80,77) yang menunjukan baik. 

3. Terdapat pengaruh  kemampuan  membaca Al-Qur’an terhadap hasil 

belajar Al-Quran Hadits siswa kelas X MA Tarbiyah Islamiyah Benda 

Kota Tangerang. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 1,798. 

Ini menunjukkan bahwa nilai thitung (1,798) < nilai ttable (2,034). Hal 

ini menunjukkan bahwa Ha ditolak dan H0 diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh antara kemampuan membaca Al-Qur’an 

(X) dengan hasil belajar Al-Qur’an Hadits (Y) terdapat korelasi yang 

rendah.  

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di MA Tarbiyah 

Islamiyah Benda Kota Tangerang, maka perlulah kiranya penulis 
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memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengaruh 

kemampuan membaca Al-Quran Hadits terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Al-Quran Hadits di kelas X MA Tarbiyah Islamiyah Benda 

Kota Tangerang antara lain: 

1. Bagi Sekolah 

Sekolah hendaknya terus mengupayakan sarana dan prasarana 

yang menunjang proses pembelajaran yang lebih baik agar terwujudnya 

sekolah yang unggul dalam segala aspek. 

2. Bagi Guru 

a. Dalam melaksanakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

hendaknya dilakukan dengan perencanaan yang baik dan matang 

sehingga siswa dapat menyelesaikan materi sesuai dengan yang 

telah ditentukan. 

b. Hendaknya lebih memperhatikan terhadap kemampuan membaca 

Al-Quran yang dimiliki oleh setiap siswa yang berhubungan dengan 

hasil belajar siswa. 

c. Hendaknya memberikan dorongan dan motivasi secara terus 

menerus kepada para siswa agar lebih bersemangat dan istiqomah 

dalam menempuh pendidikan yang sedang mereka lakukan. 

3. Bagi Orang Tua   

Hendaknya selalu membimbing, serta menjadi teladan yang 

baik bagi anaknya di rumah dan selalu memberikan motivasi untuk 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan hasil belajar.  

4. Bagi Siswa 

a. Hendaknya siswa lebih aktif dan kreatif dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

b. Hendaknya para siswa lebih meningkatkan kemampuan membaca 

Al-Quran dan hasil belajar. 
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c. Hendaknya siswa senantiasa mempelajari bahan atau materi 

pelajaran yang akan diajarkan oleh guru serta senantiasa 

mengembangkannya dalam arti meningkatkan kemampuannya 

dalam hal ilmu yang dimilikinya karena hal ini sangat menentukan 

hasil belajar yang akan dicapai oleh siswa. 

d. Hendaknya siswa dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 

di sekolah sehingga terciptanya efektifitas belajar, karena kelas 

merupakan lingkungan belajar serta merupakan suatu aspek dari 

lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi untuk mewujudkan 

keberhasilan belajar dan ketuntasan belajar siswa. 
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Ahmad Sopiani, S.Ag dan Ibu H. Ida Farida, S.Ag. 

Penulis bertempat tinggal di Jl. Pembangunan 1 

Rt.02/03 No.03 Kel. Batujaya Utara 1 Kec.  

Batuceper Kota Tangerang. 

Penulis menyelesaikan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Nururrohman pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Islam 

Terpadu (SMP IT) Majma’ul Bahrain Kab. Bogor pada tahun 2013, 

Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Majma`ul Bahrain Kab. 

Bogor pada tahun 2016 dan penulis pada saat ini adalah mahasiswi 

Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Agama Islam 

Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta. 
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