
PENGARUH PROGRAM TAHFIDZ TERHADAP 

MOTIVASI BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI 

MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) MUMTAZA ISLAMIC 

SCHOOL 
 

Skripsi Ini Diajukan  

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

 

 

 

 

Oleh: 

Rahmadani Ade Anita  

NIM.15311596 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) 

FAKULTAS TARBIYAH 

INSTITUT ILMU AL-QUR’AN (IIQ)JAKARTA 

TAHUN 1440 H/ 2019 M 

 



PENGARUH PROGRAM TAHFIDZ TERHADAP 

MOTIVASI BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

(PAI) DIMADRASAH IBTIDAIYAH (MI) MUMTAZA 

ISLAMIC SCHOOL 
 

Skripsi Ini Diajukan  

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

 

Oleh: 

Rahmadani Ade Anita  

NIM.15311596 

DosenPembimbing: 

 

 

Faza Karimatul Akhlak, MA. 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) 

FAKULTAS TARBIYAH 

INSTITUT ILMU AL-QUR’AN (IIQ)JAKARTA 

TAHUN 1440 H/ 2019 M 







iv 
 

 

MOTTO  

-Sesibuk Apapun Utamakan Shalat di Awal Waktu 

dan membaca Al-Qur’an walau sehalaman. - 
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ABSTRAK 

Rahmadani Ade Anita (15311596). Skripsi dengan judul“Pengaruh 

Program Tahfidz Terhadap Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam 

Siswa Kelas V di MI Mumtaza Islamic School,”. Prodi Pendidikan Agama 

Islam, Tahun 2019. 

Program tahfidz dan Pendidikan Agama Islam memiliki peran penting 

dalam pembentukan sikap dan kepribadian siswa. Berbekal hafalan al-Qur’an 

dan ilmu agama yang dimiliki siswa diharapkan menjadi bekal bagi siswa 

dalam mengarungi kehidupan ini. Hal tersebut juga akan memudahkan bagi 

siswa untuk melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah dan juga 

sebagai makhluk sosial yang harus bermanfaat bagi sesama. Karena tahfidz 

dapat berpengaruh terhadap pembelajaran pendidikan agama islam.  

 Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah “Program tahfidz 

di MI Mumtaza Islamic School Pondok Cabe, Banten serta pengaruhnya 

terhadap motivasi belajar pendidikan agama islam siswa. Penelitian ini 

dilatarbelakangi karena masih ada siswa yang kurang lancar dalam membaca 

dan menulis al-Qur’an. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

program tahfidz terhadap motivasi belajar Pendidikan Agama Islam Siswa 

Kelas V di MI Mumtaza Islamic School dan berapa besar persentasi 

pengaruhnya. Manfaat penelitian ini sebagai bahan masukan lembaga sekolah 

untuk meningkatkan program tahfidz dan metode pembelajarannya. Variabel 

dalam penelitian ini adalah program tahfidz (X), motivasi belajar pendidikan 

agama islam (Y). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan populasi 

522 siswa dengan sample 35 siswa. Metode pengumpulan data dengan cara 

dokumentasi dan angket, sedangkan analisis data menggunakan rumus 

product moment yang kemudian dilakukan uji t dan uji determinasi untuk 

mengetahui kebenaran hipotesis dan persentasi pengaruhnya. 
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Kesimpulan dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil angket 

yang disebarkan kepada 35 siswa diperoleh hasil bahwa adanya pengaruh 

program tahfiz terhadap motivasi belajar PAI Siswa di MI Mumtaza Pondok 

Cabe, Banten. Hal ini dibuktikan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel 

atau r hitung 0,581 >  r tabel 0,334. Kemudia dilakukan uji determinasi 

diperoleh hasil persentasi pengaruh program tahfiz terhadap motivasi belajar 

PAI Siswa di MI Mumtaza sebesar 33,7 %. 

Kata Kunci: Program Tahfidz, Pendidikan Agama Islam, Motivasi Belajar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab pendahuluan akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan, kajian pustaka dan sistematika penulisan. 

A. Latar Belakang 

Al-Qur`an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada rasul terakhir 

melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita 

dengan jalan mutawatir, membacanya merupakan suatu ibadah dalam Al-

Qur`an yang diawali dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-

Nas.  Al-Qur`anjuga merupakan mu’jizat abadi yang menundukkan semua 

generasi dan bangsa sepanjang masa.
1
 

Agama Islam sebagai pedoman hidup kaum muslim tentunya tidak hanya 

mengatur hubungan hamba dengan Tuhannya saja, tetapi juga menyangkut 

keseluruhan aspek kehidupan manusia, diantaranya adalah pendidikan. 

Zakiyah Daradjat mengatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha 

berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai 

pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta 

menjadikannya sebagai way of life.
2
 

 Anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada siapa saja 

yang Ia kehendaki. Amanah Allah yang berupa anak membutuhkan 

perawatan, pemeliharaan, pendidikan yang dilandasi dengan dasar-dasar 

yang benar. Oleh karena itu, setiap pengajar, pendidik ataupun murabbi 

sudah seharusnya belajar tata cara mendidik anak dengan benar. Setiap orang 

                                                           
1
 Tim Reviewer Mkd, Studi Al-Qur’an, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 

hal. 4. 
2
Zakiyah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), hlm. 86 
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tua menginginkan anaknya mencintai al-Qur`an dengan cara membaca, 

menghafal dan mengamalkannya. Menurut Zuhairina dan Abdul Ghafir 

menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah suatu proses 

pendidikan yang dapat mengingatkan kepada taraf kehidupan manusia 

melalui seluruh aspek yang ada sehingga sampai tujuan yang telah ditetapkan 

dengan proses tahap demi tahap. Jadi, pada dasarnya pendidikan agama 

Islam menginginkan peserta didik yang memiliki pondasi keimanan dan 

ketakwaan yang kuat terhadap Allah, karena iman merupakan potensi rohani 

yang harus diaktualisasikan dalam bentuk amal saleh, sehingga 

menghasilkan prestasi yang disebut  takwa.
3
 

Dalam Undang-Undang RI no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada Bab II Pasal 3 tentang Tujuan Pendidikan Nasional yang 

menyatakan bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi 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  

berakhlak mulia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 

Berdasarkan undang-undang diatas dinyatakan bahwa untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilakukan dengan 

mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik.
4
 

 Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang secara khas memiliki Cara 

Islami, berbeda dengan konsep yang lain yang kajiannya lebih memfokuskan 

pada pemberdayaan umat berdasarkan Al-Qur`an dan Hadist. Artinya, kajian 

Pendidikan Islam bukan sekadar menyangkut aspek normatif ajaran Islam, 

tetapi juga terapannya dalam ragam materi, institusi, kultur, dan sistem 

pendidikan merupakan satu-kesatuan yang holistik, bukan parsial, dalam 

mengembangkan sumber daya manusia yang beriman, berihsan, dan berislam 

                                                           
3
Zuhairini dan Abdul Ghafir, Metodologi Pembelajaran  Pendidikan Agama Islam, 

(Malang : UM Press, 2004), hlm. 8-9 
4
Undang-undang RI no 20, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra 

Umbara, 2003), hlm. 20 
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Mengingat betapa pentingnya kemampuan belajar tahfizh Al-Qur`an, 

pengelola pendidikan baik swasta ataupun negeri diharapkan memiliki 

kesadaran untuk memberikan bimbingan kepada siswa/siswinya. Diketahui, 

bahwa kemampuan membaca Al-Qur`an tentu tidak terlepas dari 

kemampuan mengucapkan huruf hijaiyyah (mahkorizul khurufnya), waqaf 

dan ibtida`-nya serta ilmu tajwid harus dikuasai dengan baik dan benar. 

 Sebagaimana Allah berfirman: 

               

 Artinya: “Atau lebih dari seperdua itu. dan Bacalah Al-Qur`an itu dengan 

perlahan-lahan”.(QS. Al Muzzammil [73] : 4).
5
 

 

Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya 

membaca Al-Qur`an secara seksama (tartil). Yaitu membaca Al-Qur`an 

dengan perlahan-perlahan dengan bacaan yang fasih serta merasakan arti dan 

maksud dari ayat-ayat yang dibaca itu sehingga berkesan di hati.Ustadz 

Fathoni, menukil pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tafsir dari tartil 

adalah tajwidul huruf wa ma’rifatul wuquf, yakni membaguskan bacaan 

huruf-huruf Al-Qur`an dan mengetahui ihwal waqaf. Maka dapat 

digarisbawahi bahwa perintah membaca Al-Qur`an itu bukan sekadar tartil, 

akan tetapi tartil yang setartil-tartilnya, atau tartil secara maksimal dan 

optimal.
6
 

Dalam hal ini, penulis ingin meneliti bagaimana program tahfizh di MI 

Mumtaza kelas V. Karena penulis telah melakukan penelitian awal bahwa 

sekolah tersebut menjadikan tahfizh sebagai kewajiban dari program  

sekolah pada lembaga pendidikan tersebut. Tujuan sekolah dalam 

                                                           
5
Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahannya, (Bandung: Syaamil 

Quran, 2009). Hal 574 
6
Ahmad fatoni, Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Quran Metode Maisura, (Bogor: 

CV. Duta Grafika, 2015), hlm 1 
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mengadakan adanya program tahfizh merupakan salah satunya agar siswanya 

dapat membaca dan menghafal Al-Qur`an dan laki-laki diharapkan dapat 

menjadi imam shalat dari hafalan Al-Qur`annya. 

Di sekolah MI Mumtaza Islamic School sebagian siswa siswinya sudah 

lancar membaca Al-Qur`an, namun masih ada beberapa siswa yang masih 

belum terlalu lancar dan belum bisa menulis Al-Qur`an sehingga  sekolah 

ingin anak didiknya bisa membaca dan menulis Al-Qur`an dengan 

menggunakan berbagai metode. 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak R selaku koordinator 

tahfizh di MI Mumtaza Islamic School pada tanggal 9 Mei beliau 

mengatakan: “ dalam satu kelas ada dua guru, dan satu guru mengampu 

10 anak. Setiap kelas berjumlah 20. Sebelum dimulainya pelajaran, 

muraja’ah hafalan dulu, habis itu menambah hafalan 3 baris setiap hari. 

Ada beberapa metode yang diupayakan sekolah seperti Talaqqi 

musyafahah, guru membaca murid mendengar atau menirukan. Murid 

membaca guru mendengarkan. Setelah murid talaqqi nanti di test satu 

persatu. Itulah upaya pengulangan dan penambahan hafalan buat anak-

anak.
7
 

 

                                                           
7
Wawancara dengan Bapak Ramli Selaku Kordinator Tahfidz di MI Mumtaza Pada 

Tanggal, 9 Mei 2019. 
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Hal tersebut dilakukan agar siswa dapat termotivasi dan juga diawasi oleh 

guru tahfizh dalam menambah dan memperbaiki hafalannya. Sehingga 

tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Menurut peneliti mengenai belajar, 

prestasi siswa akan lebih baik bila siswa memiliki dorongan dari guru, 

lingkungan dan motivasi orang tua. Sebab ada kecenderungan bahwa 

seseorang yang memiliki kecerdasan tinggi mungkin akan gagal berprestasi 

karena kurang adanya motivasi dari guru, orang tua dan lingkungan. 

Berdasarkan dengan wawancara peneliti dengan bapak N selaku guru 

Pendidikan Agama Islam di MI Mumtaza Islamic School pada tanggal 9 

Mei beliau mengatakan “ sebagian anak-anak ada yang cenderung belajar 

PAI dan sebagian ada juga yang suka Cambridge dan untuk kondosi di 

kelas itu kita sebagai guru harus bisa mengkondisikannya supaya anak-

anak tidak boring maka kita harus membuat games dan lain-lain. 

 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis 

akan melakukan penelitian yang bertemakan “Pengaruh Program Tahfizh 

terhadap Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) Siswa Kelas V di 

Madrasah Ibtidaiyah Mumtaza Islamic School ”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan menuliskan beberapa 

identifikasi masalah yang ada di sekolah MI Mumtaza sebagai berikut: 

1. Masih ada beberapa siswa yang belum lancar membaca Al-Qur`an. 

2. Masih ada siswa yang belum bisa menulis Al-Qur`an. 

3. Adanya hambatan ketika menghafal Al-Quran. 

4. Metode apa yang digunakan dalam program tahfizh? 

5. Adakah pengaruh program tahfizh terhadap motivasi belajar PAI di 

MI Mumtaza? 

6. Berapa persentasi program tahfizh terhadap motivasi belajar PAI 

siswa? 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian yang dilakukan lebih 

terarah dan lebih mendalam berdasarkan identifikasi masalah di atas. Maka 

untuk memfokuskan permasalahan, penulis membatasi masalah tersebut pada 

“Pengaruh Program Tahfizh terhadap Motivasi Belajar Pendidikan Agama 

Islam (PAI) Siswa Kelas V di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mumtaza Islamic 

School”.  

D. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana gambaran program tahfizh siswa Kelas V di MI Mumtaza 

Islamic School, Pondok Cabe, Banten? 

2. Bagaimana pengaruh program tahfizh terhadap motivasi belajar PAI 

siswa Kelas V di MI Mumtaza Islamic School, Pondok Cabe, 

Banten? 

3. Berapa persenkah pengaruh program tahfizh terhadap motivasi 

belajar PAI Siswa?  
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Mengetahui gambaran program tahfizh siswa Kelas V di MI 

Mumtaza Islamic School, Pondok Cabe, Banten. 

2. Mengetahui ada tidaknya pengaruh program tahfizh terhadap 

motivasi belajar PAI siswa Kelas V di MI Mumtaza Islamic School, 

Pondok Cabe, Banten. 

3. Mengetahuai seberapa besar persentasi pengaruh program tahfizh 

terhadap motivasi belajar PAI siswa di MI Mumtaza Islamic School, 

Pondok Cabe, Banten. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program tahfizh 

terhadap motivasi belajar PAI siswa Kelas V di MI Mumtaza, Pondok Cabe, 

Banten. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih 

sebagai berikut:  

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

pemahaman dan informasi serta menambah wawasan keilmuan 

bagi praktisi pendidikan untuk memperkaya wacana keilmuan 

dalam dunia pendidikan serta dapat menjadi rujukan bagi peneliti 

lain dalam mengembangkan kajian sejenis. 

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi yang berkaitan pengaruh program tahfizh terhadap 

motivasi belajar PAI siswas kelas V MI Mumtaza. 

G. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode 

kuantitatif. Yaitu suatu proses penelitian untuk menemukan pengetahuan 
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yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menemukan 

keterangan apa yang ingin diketahui. 

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi 

keberhsilan penelitian. Teknik pengumpulan data dapat terdiri dari 

wawancara, observasi dan kuisioner.  

a. Wawancara 

Wawancara ini dilakukan dengan kordinator tahfizh dan guru PAI di 

MI Mumtaza 

b. Observasi 

Obyek observasi dalam penelitian ini adalah koordinator tahfizh, guru 

tahfizh dan PAI serta peserta didik MI Mumtaza Islamic School 

c. Kuesioner 

Kuesioner ini diberikan kepada peserta didik kelas V MI Mumtaza 

Islamic School. 

H. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah kajian literaturnya releven tugas pokok bahasan 

penelitian yang akan dilakukan, atau bahkan memberikan inspirasi dan 

mendasari dilakukannya penelitian.
8
Untuk mengetahui hal-hal yang 

berkaitan dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang relevan dan 

dapat dijadikan bahan telaah antara lain: 

1. Penelitian skripsi Aniqotul Ma’rifah NIM: 1323305095 mahasiswa 

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Jurusan Pendidikan Madrasah 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan pada tahun 2018 dengan judul 

“Pengaruh Program Pengembangan Diri Tahfidzul Qur’an terhadap Motivasi 

Belajar Al-Qur`anKelas I di Mi Ma’arif 04 Gentasari Kecamatan Kroya 

Kabupaten Cilacap” Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

                                                           
8
Huzaemah T Yanggo, dkk,Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Desertasi, 

(Jakarta: IIQ Pres, 2011), h. 13 
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research) dengan pendekatan kuantitatif, untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu. Obyek penelitiannya sendiri adalah Program Tahfidzul 

Qur’an terhadap motivasi belajar siswa mempelajari Al-Qur`andi MI Ma’arif 

04 Gentasar Sampel penelitian ini adalah dari siswa kelas I yaitu sebanyak 

36 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. Sedang teknik analisis data 

adalah dengan menggunakan analisis regresi.Persamaan dari kedua peneliti 

ini adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh program tahfidz dan 

motivasi belajar terhadap siswa. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti 

membahas tentang  “Pengaruh Program Pengembangan Diri Tahfidzul 

Qur’an terhadap Motivasi Belajar Al-Qur`anKelas I di MI Ma’arif 04 

Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap” sedangkan penulis lebih 

kepada program tahfidz dan motivai belajar. 

2. Penelitian skripsi Ferri Andika Rosadi 06502241032 mahasiswa 

Universitas Negeri Yogyakarta Program Studi Pendidikan Teknik 

Elektronika Fakultas Teknik pada tahun 2013 dengan judul “Pengaruh 

Kemampuan Menghafal Al-Qur`andan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa Ekstrakurikuler Elektronika SMP Islam Terpadu Abu Bakar 

Yogyakarta” Penelitian ini merupakan penelitian Ex-post Facto dengan 

pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah Siswa 

Ekstrakurikuler Elektronika SMP IT Abu Bakar Yogyakarta. Pengumpulan 

data menggunakan metode angket dan dokumentasi. Metode angket 

digunakan untuk mengumpulkan data variabel Motivasi Belajar Siswa yang 

kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya. Metode dokumentasi digunakan 

untuk mengumpulkan data tentang kemampuan menghafal Al-Quran siswa 

dan Prestasi Belajar Ekstrakurikuler Elektronika Siswa. Uji validitas 

instrumen menggunakan regresi linier sederhana dan uji reliabilitas 

menggunakan Alpha Cronbach. Uji persyaratan analisis data menggunakan 
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uji normalitas data, uji linieritas dan multikolinieritas. Pengujian hipotesis 

pertama dan kedua menggunakan analisis regresi sederhana 1 prediktor, 

sedangkan untuk pengujian hipotesis ke tiga menggunakan regresi ganda 2 

prediktor. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh positif 

dan signifikan Kemampuan menghafal Al-Quran terhadap Prestasi Belajar 

Siswa Ekstrakurikuler Elektronika. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien 

korelasi (rx1y) sebesar 0,409, dengan sumbangan efektif sebesar 12%; (2) 

Terdapat pengaruh positif dan signifikan Motivasi Belajar Siswa terhadap 

Prestasi Belajar Siswa Ekstrakurikuler Elektronika. Hal ini ditunjukkan 

dengan koefisien korelasi (rx2y) sebesar 0.451 sumbangan efektif sebesar 

16%; (3) Terdapat pengaruh positif dan kemampuan menghafal Al-Quran, 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa ekstrakurikuler elektronika 

SMP Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta, yang ditunjukkan dengan nilai 

koefisien korelasi R sebesar 0,529 dan sumbangan efektif sebesar 28 %. 

Persamaan dari kedua peneliti adalah sama-sama meneliti tantang pengaruh 

program tahfidz dan motivasi belajar siswa. Sedangkan perbedaannya adalah 

peneliti lebih kepada Pengaruh Kemampuan Menghafal Al-Qur`andan 

Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Ekstrakurikuler 

Elektronika Smp Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta” sedangkan penulis 

lebih kepada program tahfidz dan motivasi belajar. 

3. Penelitian skripsi Muhammad Nur Nim. 10611002973 Mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Program 

Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada tahun 

2013 dengan judul “Hubungan Kemampuan Menghafal Al-Qur`andengan 

Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran Al-Qur`anHadits Siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Daarun Najah Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten 

Kampar” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat 
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hubungan kemampuan mengahafal Al-Qur`andengan prestasi belajar pada 

mata pelajaran Al-Qur`anHadits siswa kelas IX di MTs Daarun Najah 

Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian ini 

merupakan penelitian korelasi dengan subjek penelitian siswa MTs Daarun 

Najah Teratak Buluh, sedangkan objeknya adalah hubungan kemampuan 

mengahafal al-Quran dengan prestasi belajar pada mata pelajaran Al-

Qur`anHadits. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisis data menggunakan análisis korelasi serial. 

Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa terdapat hubungan 

kemampuan mengahafal Al-Qur`andengan prestasi belajar Al-Qur`anHadits 

siswa. Hasil penelitian ini diperoleh dari, lebih besar dari pada , baik pada 

taraf signifikansi 5% maupun 1% atau 0.345 < 0.557 > 0,449. Dengan 

demikian Hipotesa alternatif (Ha) diterima atau disetujui, sedangkan 

Hipotesa Nol (Ho) ditolak. Persamaan dari kedua peneliti adalah sama-sama 

meneliti tentang menghafal Al-Qur`an dan motivasi belajar. Sedangkan 

perbedaannya adalah peneliti lebih kepada judul “Hubungan Kemampuan 

Menghafal Al-Qur`andengan Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran Al-

Qur`anHadits Siswa di Madrasah Tsanawiyah Daarun Najah Teratak Buluh 

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar” sedangkan penulis lebih kepada 

program tahfidz dan motivasi belajar siswa. 

I. Sistematika Penulisan 

Mengenai sistematika dan teknik penulisan Skripsi ini, penulis mengacu 

pada buku pedoman skripsi yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-

Qur`an(IIQ) Jakarta cetakan II Tahun 2017 dan untuk memperoleh gambaran 

jelas tentang isi materi yang terkandung dalam skripsi ini, maka penulis 

menuangkan skripsi ini kedalam 1 bab dengan sistematika sebagai berikut : 
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Bab I: merupakan bab pendahuluan yang meliputi: latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan, kajian pustaka dan sistematika penulisan. 

Bab II: berisi tentang kajian teori, adapun yang di bahas di dalam Tahfizh 

Yaitu Pengertian Tahfizh, Keutamaan Menghafal Al-Qur’an, Mamfaat 

Tahfizh Al-Qur’an, Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Menghafal Al-

Quran, Syarat Menghafal Al-Qur’an, Adab-Adab Menghafal Al-Qur’an, 

Metode Menghafal Al-Qur’an, Dasar Dan Hukum Menghafal Al-Qur’an, 

Pengertian Motivasi Belajar, Jenis-Jenis Belajar, Prinsip-Prinsip 

Pembelajaran, Teori-Teori Pembelajaran, Pengertian Pendidikan Agama 

Islam, Fungsi Pendidikan Agama Islam, Tujuan Pendidikan Agama Islam, 

Prinsip-Prinsip Dalam Formulir Tujuan Pendidikan Agama Islam, 

Bab III: metodologi penelitian membahas mengenai metode dan jenis 

penelitian, populasi dan sample, metode pengumpulan data, dan analisis 

data. 

Bab IV: berisi hasil penelitian berupa data hasil dokumentasi, hasil 

analisis data, dan hasil uji hipotesis. 

Bab V: penutup berupa kesimpulan, saran dan daftar pustaka yang berisi 

rujukan yang digunakan oleh peneliti dan akan dilengkapi dengan lampiran-

lampiran.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan tahfizhh 

dan pendidikan agama Islam 

A. Tahfizh  

1. Pengertian Tahfizh 

Tahfizh berasal dari kata اىحفظ حفظظ يحف  yang berarti menghafal. Al Qur’an 

sebagai kitab suci merupakan kumpulan wahyu Allah yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk disampaikan kepada manusia, sebagai 

pedoman dan pandangan hidup dalam mencapai kebahagiaan dan keridhoan 

Allah di dunia dan akhirat.
1
 

Secara etimologi menurut pandangan Yunus dalam Juju Saepudin, dkk., 

tahfizh Al-Qur`anterdiri dari dua suku kata, yaitu tahfizh dan Al-Qur`an, 

yang mana keduanya mempunyai arti yang berbeda. Pertama, tahfidz berasal 

dari bahasa Arab hafiza-yahfadzu-hifdzan yang berarti menghafal. Kedua Al-

Qur`anmenurut Munawwir dalam Juju Saepudin, dkk., berasal dari bahasa 

Arab qara-a, yaqra-u, yang artinya membaca.
2
 

Secara terminologi menurut Abdul Aziz Abdul Rauf, defenisi tahfizh 

atau menghafal adalah proses mengulang sesuatu baik dengan membaca atau 

mendengar. Pekerjaan apapun jika sering diulang pasti menjadi hafal. 

Kemudian pengertian Al-Qur`anmenurut istilah adalah kitab yang diturunkan 

kepada Rasulullah SAW, ditulis dalam mushaf, dan diriwayatkan secara 

mutawatir tanpa keraguan. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Qiyamah:17-18  

                                                           
1
 Chadziq Charisma, Tiga Aspek Kemukjizatan Al-Quran, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 

1991), Cet. Ke-1, hlm 1 
2
 Juju Saepudin, dkk., Membumikan Peradaban Tahfiz Qur’an, (Balai Penelitian 

dan Pengembangan Agama Jakarta: Jakarta, 2015) hlm. 23 
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 Artinya: “Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya 

(didadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami telah 

selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya.”(QS. Al-Qiyamah:17-18)  

Secara terminologi, Al-Qur`anadalah kalamullah yang diturunkan 

kepada nabi Muhammad SAW. Sebagai mukjizat yang tertulis dalam 

lembaran-lembaran, yang diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya 

merupakan ibadah. Tetapi banyak ulama mendefinisikan pengertian Al-

Qur`andi antaranya: 

a. Menurut al-jurjani yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, ditulis 

dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir tanpa keraguan. 

b. Menurut kalangan Ushul Fikih dan bahasa Arab, artinya kalam Allah 

yang diturunkan kepada nabi Muhammad. Lafaz-lafaznya mengandung 

mukjizat, membacanya mempunyai ibadah, diturunkan secara mutawatir 

dan ditulis pada mushaf, mulai dari awal QS. Al-Fatiha sampai QS. An-

nas.
3
 

Berdasarkan pengertian di atas, ada beberapa bagian atau unsur penting, 

yaitu: 

Al-Qur`anadalah firman Allah. Artinya ucapannya itu tiada lain hanyalah 

wahyu yang diwahyukan kepadanya.  

          

Artinya: “Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan 

(kepadanya).” (QS. Al-Qiyamah:17-18) 

                                                           
3
 Juju Saepudin, dkk., Membumikan Peradaban Tahfiz Qur’an, (Balai Penelitian 

dan Pengembangan Agama Jakarta: Jakarta, 2015) hlm. 23-24 
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 Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu (bisikan dalam 

sukma dan isyarat yang cepat dan bersifat rahasia disampaikan oleh Allah 

kepada nabi Muhammada SAW. 

a. Al-Qur`an adalah mukjizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad 

SAW. Tak satupun jin dan manusia yang dapat menandinginya, 

meskipun mereka bekerja sama. (QS. Al-Isra’:88). 

                      

  

Artinya: Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat(Nya) 

kepadamu; dan sekiranya kamu kembali kepada (kedurhakaan) niscaya kami 

kembali (mengazabmu) dan kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi 

orang-orang yang tidak beriman. 

 

b. Al-Qur`an disampaikan secara mutawatir. (QS. Al-Hijr:9) ayat ini 

memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Qur`anselama-

lamanya. 

c. Membaca Al-Qur`an bernilai ibadah. Nabi bersabda: aku tidak 

mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi Alif satu huruf, lam satu 

huruf, mim satu huruf dan satu kebaikan nilainya 10 kali lipat. 

d. Al-Qur`anditurunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui Malaikat 

Jibril: artinya “katakanlah ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al-Qur`anitu 

dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan hati orang-orang yang 

beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang 

yang berserah diri kepada Allah. 

Setelah melihat definisi di atas dapat diartikan bahwa tahfizh Al-Qur`an 

adalah proses untuk memelihara, menjaga dan melestarikan kemurnian Al-

Qur`an yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Sedangkan program 

pendidikan menghafal Al-Qur`an dengan mutqin adalah terhadap lafaz-lafaz 
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Al-Qur`an dan menghafal makna-maknanya dengan kuat yang memudahkan 

untuk menghindarkan berbagai masalah kehidupan, yang mana Al-Qur`an 

senantiaa ada dan hidup di dalam hati sepanjang waktu sehingga 

memudahkan untuk menerapkan dan mengamalkannya.
4
 

2. Keutamaan menghafal Al-Qur`an 

Sesungguhnya orang yang telah memahami nilai suatu perkara akan 

berkorban untuk mendapatkannya. Manusia, biasanya mau mencurahkan 

segenap kekuatan untuk meraih pekerjaan-pekerjaan duniawi tertentu, karena 

faham akan nilai pekerjaan tersebut serta melimpahnya keuntungan materi 

dibalik pekerjaan itu. 
5
 

Begitu pula akhirat. Semakin kita memahami nilai suatu amalan, maka 

akan semakin besar pula perhatian kita terhadapnya. Orang telah memahami 

keutamaan shalat malam secara mendetail tidak akan sama dengan orang 

yang hanya mengenal keutamaannya sebagai sesuatu yang baik. Orang yang 

paham akan keutamaan shalat berjamaah dengan pemahaman yang sempurna 

tidak akan sama dengan orang yang hanya mengetahui keutamaannya sebagai 

perkara yang baik saja. Begitu pula orang yang paham akan keutamaan Al-

Qur`ansecara rinci, tidak akan sama dengan orang yang memahaminya secara 

global.
6
 

Tidak diragukan lagi seorang penghafal Al-Qur`an, mengamalkannya, 

berperilaku dengan akhlaknya, bersopan santun dengannya di waktu malam 

dan siang adalah merupakan orang-orang pilihan. Sebagaimana sabda Nabi 

                                                           
4
Juju Saepudin, dkk., Membumikan Peradaban Tahfiz Qur’an, (Balai Penelitian dan 

Pengembangan Agama Jakarta: Jakarta, 2015) hlm. 23-25 
5
 Raghib as-Sirjani, Mukjizat Menghafal Al-Qur’an,( Jakarta: Zikrul Hakim, 2009), 

Cet. Ke-1, Hlm. 65 
6
Raghib as-Sirjani, Mukjizat Menghafal Al-Quran, hlm. 66. 
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Muhammada SAW. Yang artinya” sebaik-baik orang diantara kamu (orang 

Islam) orang yang belajar Al-Qur`andan mengajarkannya”.
7
 

Menghafal Al-Qur`ansuatu suatu keutamaan yang besar, dan posisi itu 

selalu didambakan oleh semua orang yang benar, dan seorang yang bercita-

cita tulus, serta berharap pada kenikmatan duniawi dan ukhrawi agar manusia 

nanti menjadi warga Allah dan dihormati dengan penghormatan yang 

sempurna. Al-Qur`andapat mengangkat derajat seseorang dan dapat 

memperbaiki keadaannya jika ia mengamalkannya. Sebaliknya, jika Al-

Qur`andijadikan bahan tertawaan dan disepelekan, maka akan menyebabkan 

ia disiksa dengan azab yang pedih di akhirat kelak.
8
  

3. Manfaat Tahfizh Al-Qur`an 

Bersamaan dengan perkembangan alat bantu berupa kaset-kaset rekaman 

yang banyak membantu dalam menghafal dengan mudah ayat-ayat Al-

Qur`an, lebih-lebih pada zaman sekarang ini, kaset-kaset tersebut banyak 

membantu, disamping sebagai ganti daya ingatan juga merupakan satu-

satunya media bantu dalam membaca dan menghafal Al-Qur`an.
9
 

Sekarang ini, Al-Qur`an dapat direkam dengan sempurna meski 

terkadang daya ingatan kita diperlukan dan bahkan kemampuan mengkaji 

dan menganalisis juga diperlukan pada saat-saat tertentu. Bacaan dan hafalan 

orang banyak harus dilakukan terus menerus. Sebab kekalnya Al-

Qur`anmerupakan salah satu keistimewaan tersendiri. Hal ini tercermin dari 

para penghafalnya yang tidak pernah putus dari generasi kegenerasi, 

termasuk masih berlanjutnya hafalan dan bacaan secara lisan dan tulisannya. 

10
 

                                                           
7
Sa’dulloh, 9 Cara Cepat Menghafal Al-Quran, (Jakarta: Gema Insani, 2008), Hlm 

23. 
8
Sa’dulloh, 9 Cara Cepat Menghafal Al-Quran, Hlm 23-24. 

9
Syaikh Muhammad Al-Ghazali, Al-Quran Kitab Zaman Kita, (Bandung: PT. 

Mizan Pustaka, 2008), Cet Ke-1, Hlm 40 
10

Syaikh Muhammad Al-Ghazali, Al-Quran Kitab Zaman Kita, Hlm 41-42 
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Menurut para ulama, diantara beberapa faedah atau manfaat menghafal 

Al-Quran adalah sebagai berikut: 

a. Jika disertai dengan amal sholeh dan keikhlasan, maka ini merupakan 

kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

b. Orang yang menghafal Al-Qur`an akan mendapatkan anugrah dari Allah 

berupa ingatan yang tajam dan pemikiran yang cemerlang. Karena itu 

para penghafal Al-Qur`an lebih cepat mengerti, teliti, dan lebih hati-hati 

karena banyak latihan untuk mencocokkan ayat serta membandingkan 

dengan ayat lainnya. 

c. Menghafal Al-Qur`an merupakan bahtera ilmu, karena akan mendorong 

seseorang yang hafal Al-Qur`an untuk berprestasi lebih tinggi daripada 

teman-temannya yang ridak hafal Al-Qur`an, sekalipun umur, 

kecerdasan, dan ilmu mereka berdekatan. 

d. Penghafal Al-Qur`an mempunyai identitas yang baik, akhlak dan 

perilaku yang baik. 

e. Penghafal Al-Qur`an mempunyai kemampuan mengeluarkan fonetik 

Arab dari landasannya secara thabi’i (alami) sehingga bisa fasih 

berbicara dan ucapannya benar. 

f. Jika penghafal Al-Qur`an mampu mengusai arti kalimat-kalimat di 

dalam Al-Qur`an, berarti ia banyak menguasai arti kosakata bahasa 

Arab, seakan-akan ia telah menghafalkan sebuah kamus basaha Arab.  

g. Orang penghafal Al-Qur`an setiap waktu akan selalu memutar otaknya 

agar hafalan Al-Qur`annya tidak lupa. Hal ini akan menjadikan 

hafalannya semakin kuat dan segar, dan akan terbiasa menyimpan 

memori dan ingatannya.
11
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4. Faktor yang mempengaruhi dalam Menghafal Al-Qur`an 

 Sama halnya dalam menghafal materi pelajaran, menghafal Al-Qur`an 

juga ditemukan banyak hambatan dan kendala. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam menghafal Al-Qur`an pada dasarnya dapat dibagi 

menjadi dua yaitu: faktor pendukung dan faktor penghambat. 

Faktor pendukung dalam menghafal Al-Qur`an adalah sebagai berikut: 

a. Persiapan yang matang 

Persiapan yang matang merupakan syarat penting bagi seorang 

menghafal Al-Qur`an, faktor persiapan sangat berkaitan dengan minat 

seseorang dalam menghafal Al-Qur`an. Minat yang tinggi sebagai usaha 

menghafal Al-Qur`anadalah modal awal seseorang mempersiapkan diri 

secara matang. 

b. Motivasi dan stimulus 

Selain minat, motivasi dan stimulus juga harus diperhatikan bagi 

seseorang yang menghafal Al-Qur`an. Menghafal Al-Qur`an dituntut 

kesungguhan khusus pekerjaan yang berkesinambungan dan kemauan keras 

tanpa mengenal bosan dan putus asa. Karena itu motivasi yang tinggi untuk 

menghafal Al-Qur`an harus selalu dipupuk.  

c. Faktor usia 

Menghafal Al-Qur`an pada dasarnya tidak dibatasi dengan usia, namun 

setidaknya usia yang ideal untuk menghafal Al-Qur`an dalam usia produktif 

(5-20 tahun) lebih baik daripada menghafal Al-Qur`an dalam usia 30-40 

tahun. Faktor usia harus tetap diperhitungkan karena berkaitan dengan daya 

ingatan (memori) seseorang. Oleh karena itu, lebih baik usia menghafal Al-

Qur`an adalah usia dini (masa anak dan remaja). Karena daya rekam yang 

dihasilkan sangat kuat dan daya ingat yang cukup tajam. Seperti pepatah arab 
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mengatakan” belajar dimasa kecil bagaikan mengukir di atas batu, sedangkan 

belajar di masa tua bagaikan mengukir di atas air”. 
12

    

d. Manajemen waktu 

Seseorang yang menghafalkan Al-Qur`an harus dapat memanfaatkan 

waktu yang dimiliki sebaik-baiknya. Oleh karena itu, seseorang yang 

menghafal Al-Qur`an harus dapat memilih kapan ia harus menghafal dan 

kapan ia harus melakukan aktivitas lainnya. Sehubungan dengan manajemen 

waktu Ahsin W. Al-Hafidz telah mengimvetarisis waktu-waktu yang 

dianggap ideal untuk menghafal Al-Qur`an sebagai berikut: 

1) Waktu sebelum fajar 

2) Setelah fajar hingga terbit matahari 

3) Setelah bangun dari tidur siang 

4) Setelah shalat 

5) Waktu diantara magrib dan isya’,
13

 

e. Intelegensi dan potensi ingatan 

Faktor intelegensi dan potensi ingatan lebih mengangkut faktor 

psikologis, seseorang yang mempunyai kecerdasan dan daya ingat yang 

tinggi akan lebih cepat dalam menghafal Al-Qur`an dari pada seseorang yang 

kecerdasannya di bawah rata-rata. 

f. Tempat menghafal  

Faktor tempat berkaitan dengan situasi dan kondisi seseorang dalam 

menghafal Al-Qur`an. Menghafal di tempat yang bising dan kumuh serta 

penerangan yang kurang akan sulit untuk dilakukan dari pada menghafal di 

tempat yang tenang, nyaman dan penerangan yang cukup. Hal ini 

dikarenakan faktor tempat sangat berkaitan dengan konsentrasi seseorang
14
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Selain faktor pendukung, faktor-faktor yang lain harus diperhatikan 

adalah faktor penghambat dalam menghafal Al-Qur`an. Faktor-faktor 

penghambat dalam menghafal Al-Qur`anadalah: 

a. Kurang minat dan bakat 

Kurangnya minat dan bakat para siswa dalam mengikuti pendidikan 

tahfizh Al-Qur`an merupakan faktor yang sangat menghambat 

keberhasilannya dalam menghafal Al-Qur`an, dimana mereka cenderung 

malas untuk melakukan tahfizh maupun takrir. 

b. Kurang motivasi dari sendiri 

Rendahnya motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri ataupun 

motivasi dari orang-orang terdekat dapat menyebabkan kurang bersemangat 

dalam mengikuti segala kegiatan yang ada, sehingga ia malas dan tidak 

bersungguh-sungguh dalam menghafalkan Al-Qur`an. Akibatnya 

keberhasilan dalam menghafal Al-Qur`anmenjadi terhambat bahkan proses 

hafalan yang dijalaninya tidak akan seleai dan akan memakan waktu yang 

relatif lama. 

c. Banyak dosa dan maksiat 

Hal ini karena dosa dan maksiat membuat seorang hamba lupa pada Al-

Qur`andan melupakan dirinya pula, serta membutakan hatinya dari ingat 

kepada Allah SWT serta dari membaca dan menghafal Al-Qur`an. Hal ini 

dikarenakan karena kunci utama dalam menghafal Al-Qur`anadalah ikhlas.
15

 

d. Kesehatan yang sering terganggu 

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting bagi orang yang 

menghafalkan Al-Qur`an. Jika kesehatan tertanggu, keadaan ini akan 

menghambat kemajuan siswa dalam menghafalkan Al-Qur`an, dimana 
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kesehatan dan kesibukan yang tidak jelas dan terganggu tidak memungkinkan 

untuk melakukan proses tahfizh maupun takrir. 

e. Rendahnya kecerdasan  

IQ merupaka faktor yang penting dalam kegiatan tahfizh Al-Qur`an. 

Apabila kecerdasan siswa ini rendah maka proses dalam menghafal Al-

Qur`an menjadi terhambat. Selain itu lemahnya daya ingatan akibat 

rendahnya kecerdasan bisa menghambat keberhasilan dalam menghafalkan 

materi, karena dirinya mudah lupa dan sulit untuk mengingat kembali materi 

yang sudah dihafalkannya. Meskipun demikian bukan berarti kurangnya 

kecerdasan menjadi alasan untuk tidak bersemangat dalam proses tahfizh Al-

Qur`an. Pada dasarnya kesuksesan menghafal ialah tekunnya mengaji.  

f. Usia yang lebih tua 

Usia yang sudah lanjut menyebabkan daya ingat seseorang menjadi 

menurun dalam menghafalkan Al-Qur`an diperlukan ingatan yang kuat, 

karena ingatan yang lemah akibat dari usia yang sudah lanjut mengahambat 

keberhasilannya dalam menghafalkannya.  

5. Syarat Menghafal Al-Qur`an 

  Menghafal Al-Qur`an adalah pekerjaan yang sangat mulia. Akan 

tetapi menghafal Al-Qur`an tidaklah mudah seperti membalikkan telapak 

tangan. Oleh karena itu perlu ada persiapan sebelum menghafal agar dalam 

proses menghafal tidak begitu berat. Di antara beberapa hal yang harus 

terpenuhi sebelum seseorang memasuki periode menghafal Al-Qur`an 

adalah: 

a. Mampu mengosongkan benaknya dari pikiran-pikiran dan teori-teori, 

atau permasalahan-permasalahan yang sekiranya akan mengganggunya. 

Mengosongkan pikiran lain yang sekiranya mengganggu dalam proses 

menghafal merupakan hal yang penting. Dengan kondisi seperti ini akan 
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mempermudah dalam proses menghafal Al-Qur`ankarena benar-benar 

fokus pada hafalan Al-Qur`an. 

b. Niat yang ikhlas. Niat adalah syarat yang paling penting dan paling 

utama dalam masalah hafalan Al-Qur`an. Sebab, apabila seseorang 

melakukan sebuah perbuatan tanpa dasar mencari keridhoan Allah 

semata, maka amalannya hanyalah sia-sia belaka. 

c. Izin dari orangtua, wali atau suami. Semua anak anak yang hendak 

mencari Ilmu atau menghafalkan Al-Qur`an, sebaiknya terlebih dahulu 

meminta izin kepada kedua orangtua dan suami (bagi wanita yang sudah 

menikah) 

d. Tekad yang kuat dan bulat. Tekat yang kuat dan sungguh-sungguh akan 

mengantar seseorang ke tempat tujuan, dan akan membentengi atau 

menjadi perisai terhadap kendala-kendala yang mungkin akan datang 

merintanginya. Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al- Isra’: 19 

                          

    

 Artinya: Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan 

berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, 

Maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan 

baik.”. 

 

e. Sabar. Keteguhan dan kesabaran merupakan faktor-faktor yang sangat 

penting bagi orang yang sedang dalam proses menghafal Al-Qur`an ini 

disebabkan karena dalam proses menghafal Al-Qur`an akan banyak 

sekali ditemui berbagai macam kendala. 

f. Istiqomah. Tetap menjaga keajekan dalam menghafal Al-Qur`an. 

Dengan perkataan lain menghafal harus senantiasa menjaga kontinuitas 

dan efisiensi terhadap waktu untuk menghafal Al-Qur`an 
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g. Menjauhkan diri dari maksiat dan perbuatan tercela. Perbuatan maksiat 

dan perbuatan tercela merupakan suatu perbuatan yang harus dijauhi 

bukan saja oleh orang yang sedang menghafal Al-Qur`an, tetapi semua 

kaum muslimin umumnya. Karena keduanya mempengaruhi terhadap 

perkembangan jiwa dan mengusik ketenangan hati, sehingga akan 

menghancurkan istiqomah dan konsentrasi yang telah terbina dan terlatih 

sedemikian bagus. 

h. Mampu membaca dengan baik. Sebelum memulai menghafal Al-Qur`an 

memulai hafalannya, hendaknya penghafal mampu membaca Al- Qur’an 

dengan baik dan benar, baik dalam Tajwid maupun makhorijul huruf-

nya, karena hal ini akan mempermudah penghafal untuk melafazkannya 

dan menghafalkannya.  

i. Berdo’a agar sukses menghafal Al-Quran. 
16

 

 

6. Adab-adab Mengafal Al-Qur`an 

Beberapa adab menghafal Al-Qur`an agar diberikan kemudahan dalam 

menghafalnya, diantaranya: 

a. Menghindarkan diri dari perbuatan menjadikan Al-Qur`an sebagai 

sumber penghasilan pekerjaan dalam kehidupannya. Imam Abu 

Sulaiman Al-Khatabi menceritakan larangan mengambil upah atas 

pembacaan Al-Qur`andari sejumlah ulama, di antaranya az-Zuhri dan 

abu Hanifah. Sejumlah ulama mengutamakan boleh mengambil upah 

bila tidak mensyaratkannya, yaitu pendapat Ibnu Sirin, Hasan Bashri, 

dan Sya’bi. Imam Atha; Imam Syafi’i, Imam Malik, dan lainnya. 

Berpendapat boleh mengambil upah, jika diisyaratkan dan dengan akad 

sewa yang benar. 
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b. Memelihara bacaannya. 

Ulama salaf mempunyai kebiasaan-kebiaaan yang berbeda dalam jangka 

waktu pengkhataman Al-Qur`an. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dari 

sebagian ulama salaf, bahwa mereka menghaktamkan Al-Qur`an dalam 

setiap bulan, ada juga yang khatam setiap sepuluh hari, ada juga yang hanya 

seminggu mengkhatamkan Al-Qur`an, bahkan ada juga yang hanya khatam 

Al-Qur`an yang hanya ditempuh sehari semalam.   

7. Metode Mengahafal Al-Qur`an 

 Ada beberapa metode yang bisa dikembangkan dalam rangka mencari 

alternatif terbaik untuk menghafal Al-Quran. Menurut Ahsin ada beberapa 

metode untuk memudahkan menghafal Al-Qur`an, berikut penjelasan secara 

singkat: 

a. Metode Wahdah: menghafal satu persatu terhadap ayat-ayat yang hendak 

di hafalnya. Untuk mencapai hafalan awal setiap ayat bisa di baca 10 kali 

atau lebih sehingga proses ini mampu membentuk pola dalam 

bayangannya. Dengan demikian, penghafal akan mampu 

mengkondisikan ayat-ayat yang dihafalkannya bukan saja dalam 

bayangan akan tetapi hingga membentuk gerak refleks pada lisannya. 

b. Metode Kitabah: artinya menulis. Pada metode ini penghafal menulis 

terlebih dahulu ayat-ayat yang akan dihafalnya. Kemudian ayat tersebut 

dibaca hingga lancar dan benar bacaannya. Metode ini cukup praktis dan 

baik, karena di samping membaca dengan lisan, aspek visual menulis 

juga akan sangat membantu dan mempercepat terbentuknya pola hafalan 

dalam bayangannya. 

c. Metode Sima’i: artinya mendengar. Yang dimaksud dengan metode ini 

adalah mendengarkan suatu bacaan untuk dihafalkannya. Metode ini 

akan sangat efektif bagi penghafal yang mempunyai daya ingat ekstra, 

terutama bagi penghafal tunanetra, atau anak-anak yang masih dibawah 
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umur yang belum mengenal Baca Tulis Al-Qur`an.
17

 Metode ini dapat 

dilakukan dengan dua alternatif: 

1) Mendengar dari guru yang membimbingnya, terutama bagi 

penghafal tunanetra, atau anak-anak. Dalam hal seperti ini instruktur 

dituntut untuk lebih berperan aktif, sabar dan teliti dalam 

membacakan satu persatu ayat untuk dihafalnya, sehingga penghafal 

mampu menghafalnya secara sempurna. 

2) Mereka terlebih dahulu ayat-ayat yang akan dihafalkannya ke dalam 

pita kaset sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Kemudian 

kaset tersebut diputar dan didengarkan secara seksama sambil 

mengikuti secara perlahan-lahan. Kemudian di ulang lagi dan 

seterusnya menurut kebutuhan sehingga ayat-ayat tersebut benar-

benar hafal diluar kepala.
18

 

d. Metode Gabungan: metode ini merupakan metode gabungan antara 

metode Wahdah dan Kitabah hanya saja Kitabah disini lebih memiliki 

fungsional sebagai uji coba terhadap ayat-ayat yang telah dihafalnya. 

Maka dalam hal ini, setelah selesai menghafal ayat yang dihafalnya, 

kemudian ia mencoba menuliskannya diatas kertas yang disediakan 

untuknya.  

e. Metode Jama’: metode Jama’ adalah cara menghafal yang dilakukan 

secara kolektif atau bersama-sama, dengan dipimpin oleh instruktur. 

Cara ini termasuk metode yang baik untuk dikembangkan, karena akan 
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dapat menghilangkan kejenuhan, disamping akan membantu 

menghidupkan daya ingat terhadap ayat-ayat yang dihafalkannya. 
19

 

8. Dasar dan Hikmah Menghafal Al-Qur`an 

Secara tegas banyak ulama mengatakan, alasan yang menjadikan sebagai 

dasar untuk menghafal Al-Qur`anadalah sebagai berikut. 

a. Jaminan kemurnian Al-Qur`andari usaha pemalsuan. Sejarah telat 

mencatat, bahwa Al-Qur`antelah dibaca oleh jutaan manusia sejak zaman 

dahulu sampai sekarang. Para penghafal Al-Qur`anadalah orang-orang 

yang dipilih Allah untuk menjaga kemurnian Al-Qur`andari usaha-usaha 

pemalsuannya. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-hijr: 9 

                 

Artinya: “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan 

Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya” 

 

b. Menghafal Al-Qur`an adalah fardu kifayah. Berdasarkan QS. Al-hijr: 

ayat 9 di atas, bahwa penjagaan Allah terhadap Al-Qur`an bukan berarti 

Allah menjaga secara langsung fase-fase penulisan Al-Qur`an, tetapi 

Allah melibatkan para hambanya untuk ikut menjaga Al-Qur`an. Melihat 

daei ayat di atas banyak ahli Al-Qur`an yang mengatakan bahwa hukum 

menghafal Al-Qur`anadalah fardu kifayah, di antaranya: 

1) Ahsin W. Mengatakan bahwa hukum menghafal Al-Qur`an adalah 

fardu kifayah. Dalam hal ini berarti bahwa orang yang menghafal 

Al-Qur`an tidak boleh kurang dari jumlah sehingga tidak akan ada 

kemungkinan terjadinya pemalsuan dan pengubahan terhadap ayat-

ayat suci Al-Qur`an. 

                                                           
19
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2) Abdurrab Nawabudin, bahwa apabila Allah telah menegaskan 

bahwa dia menjaga Al-Qur`an dari perubahan dan penggantian, 

maka menjaganya secara sempurna seperti telah diturunkan kepada 

hati nabinya, maka sesungguhnya menghafalnya menjadi fardu 

kifayah baik bagi suatu umat atau maupun bagi keseluruhan kaum 

muslimin.  

Setelah melihat dari pendapat para ahli Al- Qur`an di atas dapat 

disimpulkan bahwa hukum menghafal Al-Qur`an adalah fardu kifayah, 

apabila diantara kaum ada yang sudah melaksanakannya, maka bebaslah 

beban lainnya, tetapi sebaliknya apabila disuatu kaum ada yang 

melaksanakannya maka berdosalah semuanya.
 20

  

B. Motivasi Belajar 

1. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi merupakan dorongan dasar yang dimiliki seseorang untuk 

mencapai sebuah tujuan. Hal ini sesuai dengan Uno yang mengatakan bahwa 

motivasi adalah dorongan yang menggerakkan seseorang untuk bertingkah 

laku.
21

 Lebih lanjut Barelson dan Stainer dalam Koonzt menjelaskan bahwa 

lahirnya motivasi dapat dipandang dari adanya mata rantai reaksi akan 

kebutuhan, kemudian timbul keinginan untuk memuaskannya (mencapai 

tujuan), sehingga ketegangan psikologis yang akan mengarahkan perilaku 

seseorang kepada tujuan tersebut.
22

  

 Dari pengertian motivasi di atas dapat dipahami bahwa setiap individu 

memiliki dorongan dasar dalam dirinya untuk mencapai tujuan. Sama halnya 

dengan motivasi belajar, dimana siswa juga memiliki keinginan untuk 

memahami, mempelajari dan menghafal setiap pelajaran agar ia dapat 
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mencapai hasil yang maksimal dalam belajarnya. Lahirnya motivasi belajar 

tersebut tidak terlepas dari kebutuhan atau keinginan, misalnya siswa 

memiliki cita-cita, atau adanya penghargaan yang disiapkan oleh guru, atau 

lingkungan belajar yang kondusif dan sebagainya.    

 Uno menjelaskan timbulnya motivasi belajar seseorang dilatarbelakangi 

oleh dua macam motivasi: 

a. Motivasi Intrinsik, yaitu berupa hasrat dan keinginan, dan dorongan 

kebutuhan belajar, harapan dan cita-cita. 

b. Motivasi ekstrinsik, yaitu adanya penghargaan, lingkungan belajar yang 

kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik.
23

 

 Dalam kegiatan belajar mengajar kedua motivasi di atas sangat 

diperlukan. Disamping adanya dorongan dalam diri siswa, juga harus 

diberikan stimulus untuk menguatkan dorongan dasar tersebut agar semakin 

kuat keinginannya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Begitu juga 

sebaliknya, motivasi intrinsik seseorang dalam belajar dapat menurun 

disebabkan kehilangan harga diri, frustasi, tidak nyaman, materi 

pembelajaran yang sulit, teguran yang berlebihan. Maka dalam hal ini, guru 

harus dapat memahami psikologi setiap siswanya.    

 Menurut pengertian secara psikologis yang objektif tentang belajar 

terutama belajar di sekolah, perlu dirumuskan secara jelas pengertian belajar. 

Pengertian belajar sudah banyak dikemukakan oleh para ahli psikologi 

termasuk para ahli psikologi pendidikan. Belajar ialah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan.  Sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya.
24
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 Durton mengartikan belajar adalah suatu perubahan dalam diri individu 

sebagai hasil interaksi lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan dan 

menjadikannya lebih mampu melestarikan lingkungan secara memadai
25

.  

Sedangkan  menurut Hilgrad dan Bower, belajar memiliki pengertian 

memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan melalui pengalaman, 

mengingat, menguasai pengalaman, dan mendapatkan informasi atau 

menemukan. Dengan demikian, belajar memiliki arti dasar adanya aktivitas 

atau kegiatan dan penguasaan tentang sesuatu.
26

 James O. Wittaker juga 

mengemukakan bahwa belajar adalah proses dimana tingkah laku 

ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman.
27

 

 Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. 

Perubahan sebagai hasil dari berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, 

pemahaman, sikap, tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan serta 

perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar. Apakah 

ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar? 

a. Perubahan terjadi secara sadar 

Ini berarti bahwa seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya 

perubahan itu atau sekurang-kurangnya ia merasakan telah terjadi adanya 

suatu perubahan dalam dirinya. Misalnya, ia menyadari bahwa 

pengetahuannya bertambah, kecakapannya bertambah, kebiasaannya 

bertambah. Jadi perubahan tingkah laku yang terjadi karena mabuk atau 

dalam keadaan tidak sadar, tidak termasuk perubahan dalam pengertian 

belajar, karena orang yang bersangkutan tidak akan menyadari perubahan itu. 
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b. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional 

Sebagai hasi belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang 

berlangsung secara berkesinambungan, tidak statis. Satu perubahan yang 

terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi 

kehidupan ataupun proses belajar berikutnya. Misalnya, jika seorang anak 

belajar menulis maka ia akan mengalami perubahan dari tidak dapat menulis 

menjadi dapat menulis. Perubahan ini berlangsung terus hingga kecakapan 

menulisnya menjadi lebih baik dan sempurna. Ia dapat menulis indah, dapat 

menulis dengan pulpen, dapat menulis dengan kapur, dan sebagainya. 

Disamping itu dengan kecakapan menulis yang telah dimilikinya ia dapat 

memperoleh kecakapan-kecakapan lainnya. Seperti, dapat menulis surat, 

menyalin catatan, mengerjakan soal dan sebagainya. 

c. Perubahan dalam belajar bersifat fositif dan aktif 

Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu senantiasa bertambah 

dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. 

Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi 

dengan sendirinya melainkan karena usaha individu sendiri. Misalnya, 

perubahan tingkah laku karena proses kematangan yang terjadi dengan 

sendirinya karena dorongan dari dalam, tidak termasuk perubahan dalam 

perngertian belajar.
28

    

d. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

Perubahan yang bersifat sementara atau temporer terjadi hanya untuk 

beberapa saat saja, seperti berkeringat, keluar air mata, bersin, menangis, dan 

sebagainya, tidak dapat digolongkan sebagai perubahan dalam arti belajar. 

Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau 

permanen. Misalnya, kecakapan seorang anak dalam memainkan piano 
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setelah belajar, tidak akan hilang begitu saja melainkan akan terus dimiliki 

bahkan akan makin berkembang kalau terus dipergunakan atau dilatih. 

e. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan 

yang dicapai. Perbuatan belajar terarah kepada perubahan tingkah laku yang 

benar-benar disadari. Misalnya, seseorang yang belajar mengetik, 

sebelumnya sudah menetapkan apa yang mungkin sapat dicapai dengan 

belajar mengetik, atau tingkat kecakapan mana yang akan dicapainya. 

Dengan demikian perbuatan belajar yang dilakukan senantiasa terarah 

kepada tingkah laku yang telah ditetapkannya. 

f. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui suatu proses belajar 

meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seorang belajar sesuatu, 

sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara 

menyeluruh dalam sikap, keterampilan, pengetahuan dan sebagainya. 

Misalnya, jika seorang anak belajar naik sepeda, maka perubahan yang 

paling tampak ialah dalam keterampilan naik sepeda itu. 
29

 

2.  Jenis-jenis Belajar 

a. Belajar bagian (part learning, fractioned learning) 

Umumnya belajar merupakan bagian yang harus dilakukan oleh 

seseorang bila ia dihadapkan pada materi belajar yang bersifat luas atau 

ekstensi, misalnya mempelajari jejak gerakan-gerakan motoris seperti 

bermain silat. Dalam hal ini individu memecah seluruh materi pelajaran 

menjadi bagian-bagian yang satu sama lain berdiri sendiri. Sebagai lawan 

dari cara belajar sebagian adalah cara belajar keseluruhan atau belajar global. 
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b. Belajar dengan wawasan ( learning by insight) 

Konsep ini diperkenalkan oleh W. Kohler, salah seorang tokoh psikologi 

Gestalt pada permulaan tahun 1971. Sebagai suatu konep, wawasan (insight) 

ini merupakan pokok utama dalam pembicaraan psikologi belajar dan proses 

berfikir. Menurut Gestalt teori wawasan merupakan proses 

mereorganisasikan pola-pola tingkah laku yang telah terbentuk menjadi satu 

tingkah laku yang ada hubungannya dengan penyelesaian suatu persoalan. 

 Sedangkan menurut kaum neo-behaviorisme menganggap wawasan 

sebagai salah satu bentuk atau wujud dari asosiasi stimulus-respon (S_R). 

Jadi masalah bagi penganut neo-behaviorisme ini justru bagaimana 

menerangkan reorganisasi pola-pola tingkah laku yang telah terbentuk 

menjadi atau tingkah laku yang erat hubungannya dengan penyelesaian suatu 

persoalan. Dalam pertentangan ini barangkali jawaban yang memuaskan 

adalah jawaban yang dikemukakan oleh G.A. Miller, yang menganjurkan 

behaviorisme subjektif. Menurut pendapatnya wawasan barangkali 

merupakan kreasi diri “rencana penyelesaian” (meta program) yang 

mengontrol rencana-rencana subordinasi lain (pola tingkah laku) yang telah 

terbentuk.  

c. Belajar diskriminatif (discriminatif learning) 

Belajar diskriminatif diartikan sebagai suatu usaha untuk memilih 

beberapa sifat situasi/ stimulus dan kemudian menjadikannya sebagai 

pedoman dalam bertingkah laku. Dengan pengertian ini maka dalam 

eksperimen, subyek diminta untuk berespon secara berbeda-beda terhadap 

stimulus yang berlainan.
30
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d. Belajar global/ keseluruhan (global whole learning) 

Disini bahan pelajaran dipelajari secara keseluruhan berulang sampai 

pelajar menguasainya. Metode belajar ini sering juga disebut metode Gestalt. 

e. Belajar insidental (insidental learning) 

Konsep ini bertentangan dengan anggapan bahwa belajar itu selalu 

berarah tujuan (intensional). Sebab dalam belajar insidental pada individu 

tidak ada sama sekali kehendak untuk belajar. Atas dasar ini maka untuk 

kepentingan penelitian, disusun perumusan operasional sebagai berikut: 

belajar disebut insidental bila tidak ada intruksi atau petunjuk yang diberikan 

pada individu mengenai materi belajar yang akan diujikan kelak. Dalam 

kehidupan sehari-hari, belajar insidental ini merupakan hal yang sangat 

penting. Oleh karena itu di antara para ahli belajar insidental ini merupakan 

bahan pembicaraan yang sangat menarik, khususnya sebagai bentuk belajar 

yang bertentangan dengan belajar intensional.
31

 

3. Prinsip-prinsip pembelajaran 

Beberapa prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam proses pembelajaran 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengendalian kelas  

Pembelajaran efektik pertama-tama membutuhkan kemampuan pengajar 

untuk mengendalikan kelas yaitu mengkondisikan peserta didik agar 

dengan antusias bersedia mendengarkan. Memperhatikan dan mengikuti 

intruksi pengajar.  

b. Membangkitkan minat eksplorasi 

Setelah peserta didik secara mental siap belajar, tugas guru adalah 

meyakinkan peserta didik brtapa materi pembelajaran yang tengah ,ereka 

pelajari penting dan mudah dipelajari. 
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c. Penguasaan konsep dan prosedur mempelajariya. 

Tugas inti seorang guru secara profesional adalah memperkenalkan 

konsep dasar dari mareri pelajaran yang tengah dipelajari, dimulai dari 

sisi termudah dan paling manarik. 

d. Latihan  

Pemahaman dalam sekali proses akan sangat mudah menguap oleh 

berbagai aktivitas lain peserta didik. Memberikan latihan demi latihan 

baik berupa latihan di kelas atau pemberian tugas-tugas tertentu 

merupakan wahana untuk memperkuat penguasaan materi yang telah 

dipelajari. 

4. Teori-Teori pembelajaran 

Mendasarkan teori yang mendasarinya yaitu teori psikologi dan teori 

belajar maka teori pembelajaran ini dibedakan ke dalam lima kelompok 

yaitu:
32

 

a. Teori Pendekatan Modifikasi Tingkah Laku 

Teori pembelajaran ini mengajarkan guru menerapkan prinsip penguatan 

untuk mengidentifikasi aspek situasi pendidikan yang penting dan 

mengatur kondisi sedemikian rupa yang memungkinkan peserta didik 

dapat mencapi tujuan-tujuan pembelajaran. 

b. Teori Pembelajaran Konstruk Kognitif 

Menurut teori ini prinsip pembelajaran harus memperhatikan perubahan 

kondisi internal peserta didik yang terjadi selama pengalaman belajar 

diberikan di kelas. 

c. Teori Pembelajaran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Belajar 

Menurut teori ini, untuk belajar peserta didik harus mempunyai perhatian 

responsif terhadap materi yang akan dipelajari dan semua proses belajar 

memerlukan waktu. 
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d. Teori Pembelajaran Berdasarkan Analisis Tugas 

Hasil penerapan teori pembelajaran terkadang tidak selalu memuaskan. 

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengadakan analisis tugas secara 

sistematis mengenai tugas-tugas pengalaman belajar yang akan diberikan 

kepada peserta didik. 

e. Teori Pembelajaran Berdasarkan Psikologi Humanistis 

Prinsip yang harus diterapkan adalah bahwa guru harus memperhatikan 

pengalaman emosional dan karakteristik khusus peserta didik seperti 

aktualisasin diri peserta didik.
33

 

C. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Dalam bahasa Indonesia istilah pendidikan berasal dari kata 

“didik”dengan memberikan awalan “P” dan akhiran “an” mengandung arti 

“perbuatan” hal cara dan sebagainya. Dalam konteks Islam, pendidikan 

secara bahasa ada tiga kata yang digunakan. Yaitu: at-tarbiyah, at-ta`lim, dan 

al-ta`dib. Ketiga kata tersebut memiliki makna yang saling berkaitan saling 

cocok untuk pemaknaan pendidikan dalam Islam. 
34

 

Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang secara khas memiliki cara 

Islami, berbeda dengan konsep yang lain yang kajiannya lebih memfokuskan 

pada pemberdayaan umat berdasarkan Al-Qur`andan Hadist. Artinya, kajian 

Pendidikan Islam bukan sekadar menyangkut aspek normatif ajaran Islam, 

tetapi juga terapannya dalam ragam materi, institusi, kultur, dan sistem 

pendidikan merupakan satu-kesatuan yang holistik, bukan parsial, dalam 
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mengembangkan sumber daya manusia yang beriman, berihsan, dan 

berislam.
35

 

Seperti Ramayulis dan Samsul Nizar yang mendefenisikan pendidikan 

Islam merupakan suatu sistem yang memungkinkan peserta didik dapat 

mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. melalui 

pendekatan ini, ia akan dapat dengan mudah membentuk kehidupan dirinya 

sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diyakininya. 
36

 

Dalam beberapa definisi pendidikan dikemukakan para ahli dalam uraian 

yang beraneka ragam, antara lain sebagai berikut: 

a. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pendidikan 

ialah peroses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok 

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran 

dan pelatihan  

b. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1989 tentang 

sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal Ayat 1 dikemukakan sebagai 

berikut pendidikan adalah sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peranannya di masa 

yang akan datang.
37

 

2. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Fungsi pendidikan islam ini merupakan realisasi dari pengertian tarbiyah 

al-insya (menumbuhkan atau mengaktualisasikan potensi). Asumsi tugas ini 

adalah bahwa manusia mempunyai sejumlah potensi atau kemampuan, 

sedangkan pendidikan merupakan proses untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan potensi-potensi tersebut. Pendidikan berusaha 
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menampakkan (aktualisasi) potensi-potensi latin tersebut yang dimiliki oleh 

setiap peserta didik.  

Menurut Abdul mujib (2006:43-48) menyebutkan tujuh macam potensi 

bawaan manusia. Yaitu: 

a. Al-Fitrah (citra asli) 

Fitra merupakan citra asli manusia, yang berpotensi baik atau buruk, 

dimana aktualisasinya tergantung pilihannya. Fitrah yang baik 

merupakan citra asli yang primer, sedangkan fitrah yang buruk 

merupakan citra asli yang skunder. 

b. Struktur manusia 

Struktur adalah satu organisasi permanen, pola atau kumpulan unsur 

yang bersifat relatif stabil, menetap dan abadi. Para psikilog 

menggunakan istilah ini untuk menunjukkan pada proses yang 

mempunyai stabilitas. Struktur manusia terdiri dari jasmani rohani dan 

nafsani.  

c. Al-Hayah (vitality) 

Hayah adalah daya, tenaga energi, atau vitalitas hidup manusia yang 

karenanya manusia dapat bertahan hidup. Al-hayah adal dua macam: 

a) Jasmani yang intinya berupa nyawa atau energi fisik atau disebut ruh 

jasmani. 

b) Ruhani yang intinya berupa amanat dari tuhan yang disebut juga ruh 

ruhani. 

d. Al-Khuluk (karakter) individu khuluk adalah kondisi batiniah bukan 

kondisi lahiriah individu yang mencakup ath-thab’u dan as-sajiyah.  

e. Ath-Thab’u ( Tabiat) tabiat yaitu citra batin individu yang menetap. Citra 

ini terdapat pada konstitusi individu yang diciptakan oleh Allah sejak 

lahir. 
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f. As-Sajiyah (Bakat) As-Sajiyah adalah kebiasaan individu yang bersala 

dari hasil integrasi antara karakter individu dengan aktivitas-aktivitas 

yang diusahakan. 

g. As-Sifat (Sifat-Sifat) Sifat yaitu ciri khas individu yang relatif menetap, 

secara terus-menerus dan konsekuen yang diungkapkan dalam satu 

deretan keadaan.
38

  

3. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Konsep tujuan pendidikan menurut Omar Muhammad At-Tawmy Asy-

Syaibani, adalah perubahan yang diinginkan melalui proses pendidikan, baik 

pada tingkah laku individu pada kehidupan pribadinya, pada kehidupan 

masyarakat dan alam sekitar maupun proses pendidikan dan pengajaran itu 

sendiri sebagai suatu aktivitas sebagai proporsi di antara profesi asasi dalam 

masyarakat. 
39

 

Dilihat dari ilmu pendidikan teoretis, tujuan pendidikan ditempuh secara 

bertingkat, misalnya tujuan intermediair (sementara atau antara), yang 

dijadikan batas sasaran kemampuan yang harus dicapai dalam proses 

pendidikan pada tingkat tertentu, untuk mencapai tujuan akhir. 

Tujuan insidental merupakan peristiwa tertentu yang tidak direncanakan, 

akan tetapi dapat dijadikan sasaran dari proses pendidikan dari tingkat 

tertentu. Misalnya, peristiwa meletusnya gunung berapi dapat dijadikan 

sasaran dari proses pendidikan yang mengandung tujuan tertentu, yaitu 

motivasi kemampuan anak didik untuk memahami kekuasaan Tuhan yang 

harus diyakini kebenarannya. Tahap kemampuan ini menjadi bagian dari 

tujuan untuk mencapai tujuan akhir pendidikan. 

Dalam sistem operasionalisasi kelembagaan pendidikan, tujuan-tujuan 

tersebut ditetapkan secara berjenjang dalam stuktur program intruksional, 
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sehingga tergambarlah klasifikasi gradual yang semakin meningkat. Bila 

dilihat dari pendekatan sistem intruksional tertentu, pendidikan islam bisa 

dibagi dalam beberapa tujuan. Yaitu: 

a. Tujuan istruksional khusus (TIK), diarahkan pada setiap bidang studi 

yang harus dikuasai dan diamalkan oleh anak didik.  

b. Tujuan intruksional umum (TIU), diarahkan pada pengusaan atau 

pengalaman suatu bidang studi secara umum atau garis besarnya sebagai 

suatu kebulatan. 

c. Tujuan kulikuler, yang ditetapkan untuk dicapai melalui garis-garis besar 

program pengajaran disetiap institusi pendidikan. 

d. Tujuan institusional, adalah tujuan yang harsu dicapai menurut program 

pendidikan di tiapnsekolah atau lembaga pendidikan tertantu secara bulat 

seperti tujuan institusional SLTP/SLTA. 

e. Tujuan umum atau tujuan nasional, adalah cita-cita hidup yang 

ditetapkan untuk dicapai melalui proses  kepeendidikan dengan berbagai 

cara atau sistem, baik sistem formal (sekolah), sistem nonformal 

(nonklasikal dan nonkurikuler), maupun sistem informal ( yang tidak 

terkait oleh formalitas program, waktu, ruang, dan materi). 
40

 

Pendidikan sebagai sebuah proses tentunya mempunyai tujuan, di mana 

tujuan merupakan suatu arah yang ingin dicapai. Tujuan pendidikan 

ditentukan oleh dasar pendidikannya sebagai suatu landasan filosofis yang 

bersifat fundamental dalam pelaksanaan pendidikan. Dalam hal ini, masing-

masing negara menentukan sendiri tujuan pendidikannya. Demikian pula 

masing-masing orang mempunyai bermacam-macam tujuan pendidikan, 

yaitu melihat kepada cita-cita, kebutuhan, dan keinginan.
41

 

                                                           
40

Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoretis Dan Praktis Berdasarkan 

Pendekatan Interdisipliner, ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003) Hlm 27 
41

Novan Ardy Wiyani, Barnawi, Ilmi Pendidikan Islam Rancang Bangun Konsep 

Pendidikan Monokotomik-Holostik, ( Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) Hlm 25 



41 
 

 
 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, 

dasar pendidikan nasional adalah pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, 

kebudayaan nasional indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan 

zaman. Sedangkan tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menajadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha  Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakep, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung 

jawab. Tujuan pendidikan nasional tersebut merupakan pengejawantahan dari 

daar pendidikan nasional. 

Dalam persepektif Islam, dasar dan tujuan pendidikan adalah di atas 

secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan 

kepribadian individu yang paripurna (kaffah). Pribadi individu yang demikian 

merupakan pribadi yang menggambarkan terwujudnya keseluruhan esensi 

manusia secara kodrati, yaitu sebagai makhluk individu, makhluk sosial , 

makhluk bermoral, dan mahkluk yang bertuhan. Peserta didik yang belajar 

secara continue akan memiliki pikiran yang cerdas, kreatif, hati yang bersih, 

tingkat spritual yang tinggi, dan kekuatan serta kesehatan fisik yang prima. 
42

 

4. Prinsip-Prinsip Tujuan Pendidikan Islam 

Menurut Asy-Syaibani Dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam, ada 

beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu: 

a. Prinsip universal (syumulyyah) prinsip yang memandang keseluruhan 

aspek agama (akidah, ibadah, dan akhlak serta muamalah), manusia 

(jasmani, ruhani dan nafsani) masyarakat dan tatanah kehidupannya, 

serta adanya wujud jagar raya dan hidup. 
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Novan Ardy Wiyani, Barnawi, Ilmi Pendidikan Islam Rancang Bangun Konsep 

Pendidikan Monokotomik-Holostik, ( Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) Hlm 26 
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b. Prinsip keseimbangan dan kesederhanaan (tawazun, waiqtishadiyah). 

Prinsip ini adalah keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan 

pribadi, berbagai kebutuhan individu dan komunitas serta tuntutan 

pemeliharaan kebudayaan silam dengan kebutuhan kebudayaaan masa 

kini. 

c. Prinsip kejelasan (tabayan) prinsip yang di dalamnya terdapat ajaran dan 

hukum yang memberi kejelasan terhadap kejiwaan manusia (qalb, akal, 

dan hawa nafsu) dan hukum masalah yang dihadapi sehingga terwujud 

tujuan kurikulum dan metode pendidikan. 
43

 

Dapat disimpulkan bahwaguru lebih meningkatkan program 

pembelajaran tahfiz dengan metode yang sesuai dengan minat 

siswa, karena Pelajaran PAI sangat erat hubungannya dengan Al-

Quran. Sehingga dengan lancarnya dan hafalnya siswa terhadap 

ayat-ayat Al-Quran, akan menambah motivasi baginya atau paling 

tidak mempermudah siswa dalam memahami pelajaran PAI. 

Guru dan orang tua siswa harus menjalin kerjasama atau 

komunikasi yang intens untuk menjaga hafalan siswa. Guru dan 

orang tua diharapkan senantiasa memberikan arahan dan 

bimbingan kepada siswa agar mereka senantiasa dapat menambah 

dan mengulangi hafalan mereka. Karena terkadang siswa hanya 

dapat bimbingan di sekolah tanpa diperkuat bimbingan di rumah. 

Melalui program tahfiz dan pendidikan agama islam diharapkan 

siswa memiliki bekal ilmu agama dalam mengarungi kehidupan 

ini sesuai dengan jenjang umur mereka. Dengan ilmu agama siswa 

akan dapat melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah dan 

juga sebagai makhluk sosial yang harus bermanfaat bagi sesama. 
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Bukhori Umar, Ilmu Pendidikan Islam, ( Jakarta: Amzah, 2010), Hlm 53-54 
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Hendaknya ilmu yang telah diperoleh siswa tidak hanya pada 

tataran kognitif saja, melainkan dapat mempengaruhi akhlak dan 

perilaku mereka serta dapat melahirkan kepribadian siswa yang 

senantiasa mencerminkan akhlakul karimah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode dan Jenis Penelitian 

Metode adalah cara atau jalan untuk mencapai suatu maksud yang 

diinginkan. Metode juga dapat disebut alat untuk menjelaskan suatu gejala 

dengan menggunakan landasan teori.
1
 Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Artinya dalam 

penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data statistik.
2
 

Karena data yag digunakan berupa angka dari hasil populasi atau Sampele 

yang telah ditentukan. Pendekatan kuantitatif pada penelitian ini bertujuan 

untuk menjelaskan atau menguji korelasi antara variabel X dan Y.   

Penelitian ini akan menjelaskan sejauhmana korelasi atau hubungan 

variabel Program Tahfiz (X) terhadap Motivasi Belajar PAI Siswa (Y). 

Korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan pengumpulan data untuk 

menentukan apakah ada atau tidak korelasi atau hubungan antara variabel-

variabel yang diteliti.  

Pada penelitian kuantitatif, analisis data pada umumnya mengikuti 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Editing  

Editing atau kegiatan mengedit data dilakukan dengan tujuan untuk 

mengevaluasi kelengkapan, konsistensi, dan kesesuaian antara kriteria data 

yang diperlukan untuk menguji hipotesis atau menjawab penelitian. 

 

 

                                                           
1
Ulber Silalahi, Metodologi Penelitian Sosial Kuantitatif, (Bandung: Pt, Refika 

Aditama: 2015), Hlm 15 
2
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Alfabeta, 2012), Hlm 45 
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2. Coding 

Coding atau memberi kode pada data dilakukan dengan tujuan merubah 

data kualitatif menjadi kuantitatif (kuantifikasi data atau membedakan aneka 

karakter. Pemberian kode sangat diperlukan terutama dalam rangka 

pengolahan data, baik secara manual, atau dengan cara menggunakan 

kalkulator atau komputer.  

3. Tabulasi Data 

Tabulasi data atau memasukkan data ke dalam tabel-tabel yang telah 

disediakan, baik tabel untuk data mentah maupun tabel kerja untuk 

menghitung data tertentu secara statistik. 

4. Pembahasan atau Diskusi Hasil Penelitian  

Pada tahap ini peneliti mengabstraksikan hasil uji hipotesis, membahas 

hasil penelitian tersebut serta mengkonsultasikan dengan hasil penelitian 

sebelumnya (bila memungkinkan).
3
 

B. Populasi dan Sampele 

1. Populasi 

Populasi merupakan subyek penelitian yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari agar dapat menarik kesimpulan. Populasi tidak 

hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam lainnya.
4
 Sukardi juga 

menjelaskan bahwa populasi merupakan elemen penulisan yang hidup dan 

tinggal bersama-sama dan secara teoritis menjadi target penulisan.
5
 

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu 

penelitian terhadap populasi harus dipertimbangkan. Karena populasi 

                                                           
3
 Kuntjojo, Metodologi Pendidikan (Universitas Nusantara PGRI: Kediri, 2009) 

Hlm 51-52  
4
 Sugiyono, . Memahami Penelitian Kualitatif Dan R&D (Jakarta: Alfabeta, 2012) 

Hlm 117 
5
Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan “Kompetensi dan Praktiknya,”, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2010) Hlm. 53 
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terkadang tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya, maka perlu diambil 

sebahagiannya saja dan sebahagian dari populasi itu disebut sebagai 

Sampele. 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa MI Mumtaza 

Pondok Cabe, Banten dari kelas I sampai kelas VI yang berjumlah 522 orang 

siswa. Dalah hal ini, karena banyaknya jumlah populasi yang ada, maka 

penulis menetapkan populasi terjangkau dalam penelitian ini kelas V 

sebanyak 35 responden. Jumlah seluruh populasi dapat dilihat di bab IV pada 

tabel jumlah siswa.  

2. Sampele 

Sampele merupakan bagian atau  wakil dari populasi yang akan diteliti.
6
 

Atau bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.
7
 Sugiyono 

menjelaskan bahwa ukuran Sampele yang layak dalam penulisan antara 30 – 

500 orang atau responden.
8
 Hal tersebut berdasarkan waktu, biaya, tenaga. 

Oleh karena itu penulis memilih 35 responden dari kelas V MI Mumtaza 

Pondok Cabe, Banten. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono adalah langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, 

berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat 

dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting), pada laboratorium 

                                                           
6
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif Dan R&D, (Alfabeta, Bandung 

2016), Hlm. 91 
7
Suharsimi Arikunto, Pengelolaan Kelas dan Siswa Sebuah Pendekatan Evaluatif, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 1992) Hlm. 174 
8
Sugiyon, Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif Dan R&D, hlm 107 
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dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden,  pada 

suatu seminar atau diskusi di jalan dan lain-lain.
9
 

Berdasarkan dengan pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu pendekatan kuantitatif . Maka metode pengumpulan data 

yang penulis gunakan adalah metode kuesioner atau angket dan 

dokumentasi. 

1. Metode Kuesioner atau Angket 

Kuesioner adalah alat pengumpul informasi dengan cara menyampaikan 

sejumlah pertanyaan tertulis untuk menjawab secara tertulis pula oleh 

responden. Kuesioner seperti halnya interveiw, dimaksudkan untuk 

memperoleh informasi tentang diri responden atau informasi tentang orang 

lain. Metode kuesioner ini dapat dilakukan dengan bentuk: 

a. Kuesioner berstruktur  

Kuesioner ini disebut juga kuesioner tertutup, berisi pertanyaan-

pertanyaan yang disertai sejumlah alternatif jawaban yang disediakan. 

Responden dalam menjawab terkait pada sejumlah kemungkinan jawaban 

yang sudah disediakan. 

b. Kuesioner tak berstruktur  

Kuesioner ini disebut juga kuesioner terbuka, dimana jawaban 

responden terhadap setiap pertanyaan kuesioner bentuk ini dapat diberikan 

secara bebas menurut pendapat sendiri. 

c. Kuesioner kombinasi berstruktur dan tak berstruktur.  

Sesuai dengan namanya, maka pertanyaan ini diatur pihak memberi 

alternatif jawaban yang harus dipilih, dilain pihak memberi kebebasan 

kepada responden untuk menjawab secara bebas lanjutan dari jawaban 

pertanyaan sebelumnya. 

d. Kuesioner semi terbuka 

                                                           
9
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif Dan R&D, hlm 224-225 
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Kuesioner yang memberi kebebasan kemungkinan menjawab selain 

dari alternatif jawaban yang sudah tersedia.
10

  

 

 

2. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian merupakan metode untuk mencari data 

mengenai penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

                                                           
10

Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, hlm 167-168 
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notulen rapat, agenda dan sebagainya.
11

 Dokumentasi juga dapat disebut 

sebagai cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-

arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori, dalil atau hukum-

hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
12

 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data 

primer dan sekunder (pelengkap). Adapun data-data sekunder yang ingin 

penulis peroleh dengan metode ini antara lain: 

a. Sejarah singkat MI Mumtaza Pondok Cabe, Banten. 

b. Visi dan Misi MI Mumtaza Pondok Cabe, Banten. 

c. Sarana dan Prasarana MI Mumtaza Pondok Cabe, Banten. 

d. Tenaga Pendidik dan Kependidikan MI Mumtaza Pondok Cabe, 

Banten. 

e. Jumlah siswa MI Mumtaza Pondok Cabe, Banten. 

 Metode kuesioner dalam penelitian ini untuk mencari data primer 

tentang Program Tahfiz (X) dan Motivasi Belajar PAI Siswa (Y). Adapun 

kuesioner yang digunakan adalah kuesioner yang ditunjukkan kepada siswa 

sebagai responden yang sudah ditentukan. Jenis kuesioner yang digunakan 

adalah kuesioner tipe pilihan Ya dan Tidak. Dengan demikian masing-

masing pertanyaan disediakan 2 alternatif jawaban dengan pemberian skor 

seperti tabel dibawah ini: 

Tabel 

Program Tahfiz (X) 

 

No Alternatif Jawaban Skor 

1 Ya 2 

2 Tidak 1 

 

                                                           
11

Suharsimi Arikunto, Pengelolaan Kelas dan Siswa Sebuah Pendekatan Evaluatif, 

hlm. 274 
12

Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan,( PT Rineka Cipta, Jakarta: 2005) , 

Hlm 170-172 
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Tabel 

Motivasi Belajar PAI (Y) 

 

No Alternatif Jawaban Skor 

1 Ya 2 

2 Tidak 1 

 

D. Analisis Data 

1. Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atas kesahihan suatu instrumen. Uji validitas ini dilakukan dengan 

cara membandingkan angka r hitung dengan r tabel. Dalam penelitian ini, r 

hitung dicari dengan menggunakan program SPSS. Jadi, dasar pengambilan 

keputusan uji validitas instrumen valid atau tidaknya berdasarkan: 

- Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka item dikatakan valid. 

- Sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel maka item 

dikatakan tidak valid. 

2. Uji Reabilitas Instrumen 

Uji reabilitas adalah sebuah pengertian yang menunjukkan bahwa 

suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena isntrumen tersebut sudah baik. Koefisien Cronbach 

Alpha (Ca) merupakan statistik yang sering dipakai untuk menguji reabilitas 

suatu instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, Cronbach Alpha (Ca) 

diperoleh dengan menggunakan program SPSS. 

Uji reliabilitas ini dilakukan dengan membandingkan angka cronbach 

alpha dengan ketentuan nilai cronbach minimal adalah 0.6. hal ini 

menunjukkan: 

- Jika nilai cronbach alpha yang diperoleh dari hasil 

perhitungan SPSS lebih besar dari 0.6, maka disimpulkan 

kuesioner tersebut reliabel. 



52 
 

- Sebaliknya jika cronbach alpha lebih kecil dari 0.6 maka 

disimpulkan tidak reliabel. 

3. Uji Hipotesis 

Untuk menganalisa data yang sudah diperoleh agar dapat diambil 

kesimpulan. Maka seluruh data primer dari hasil kuesioner atau angket akan 

diolah untuk menguji hipotesis, maka selanjutnya dianalisis dengan 

menggunakan analisa statistik, yaitu menggunakan rumus korelasi product – 

moment:   

rxy = 
 ∑    ∑    ∑  

√{ ∑     ∑   } { ∑     ∑   }
 

Keterangan: 

rxy  = Angka Indek Korelasi 

N    = Number of Class 

∑Xy = Jumlah hasil perkalian skor X dan Y 

∑X = Jumlah seluruh X 

∑Y = Jumlah seluruh Y
13

 

 

Kemudian dilakukan uji t untuk menguji kebenaran dan kepalsuan 

hipotesis nihil, uji t yang dilakukan melalui rumus dibawah ini: 

 

 t = 
√   
 

√     
 

 Keterangan: 

  r = koefisien korelasi 

  n = Jumlah responden (n – 2 = dk, derajat kebebasan) 

                                                           
13

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Perss, 2010) 

Hlm. 206 
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Selanjutnya untuk mengetahui koefisien determinasi akan dilakukan 

uji determinasi agar pengaruh variavel yang diteliti dapat diketahui dalam 

bentuk presentasi melalui rumus dibawah ini: 

 Cd =           

 Keterangan:  

 Cd : Koefisien Determinasi 

 R : Koefisien Korelasi 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan adalah berkas pedoman atau petunjuk yang 

berisi kisi-kisi angket yang diajukan kepada siswa/ siswi, kordinator 

tahfizh dan guru Pendidikan Agama Islam. 

No Variable Aspek Indikator 

1 

Program 

Tahfiz 

Emosional diri 

Senang belajar tahfizh 

2 
Semangat dalam belajar 

tahfizh 

3 

Motivasi 

Mengulang Hafalan 

4 
Tidak meninggalkan Al-

Qur`an 

5 

Etika 

Berwudhu ketika memulai 

menghafal Al-Qur`an 

6 
Istiqamah membaca Al-

Qur`an 

7 
Lingkungan fisik 

dan sosial 

Selalu bersemangat 

menambah hafalan 

8 
Mendapat penghargaan dari 

guru tahfizh 
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9 Mempunyai jadwal tahfizh 

 

No Variable Aspek Indikator 

1 

Motivasi 

Belajar 

Sikap 

Berbuat baik terhadap 

orangtua 

2 
Inisiatif bertanya kepada 

guru 

3 
Berbuat baik terhadap 

sesama 

4 
Tidak berkelahi dengan 

teman  

5 Menghormati guru 

6 Menghormati orang tua 

7 Mendoakan orangtua 

8 Senyum kepada siapa saja 

9 

Lingkungan fisik 

dan sosial 

Istiqamah shalat fardhu 

10 

Istiqamah dalam belajar 

agar mendapatkan nilai 

yang bagus 
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BAB IV  

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

Pada bab ini akan diuraikan tentang data hasil, dan dokumentasi 

 

A. Data Hasil Dokumentasi 

1. Sejarah Mumtaza Islamic (MI) Mumtaza Islamic School 

Mumtaza Islamic School merupakan laboratorium pendidikan usia 

dini Islam unggulan yang didirikan pada bulan Februari tahun 2009. 

Sedangkan untuk level primary/ MI berdiri pada tahun 2010. Pendirian 

lembaga ini diprakarsai oleh para pakar pendidikan dan ilmuan santri yang 

terwadahi dalam Yayasan Nawa Dinamika Sejahtera Jakarta. 

Mumtaza Islamic School hadir sebagai jawaban atas kebutuhan 

masyarakat terhadap institusi pendidikan Islami dan modren yang mampu 

membina anak didik menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, mandiri, 

kritis, kreatif, dan trampil. Muntaza Islamic School sangat menghargai 

deferensiasi individu. oleh karenanya, segenap potensi anak didik akan 

diberdayakan dengan pendekatan Islamic Multiple Intelligence yang akan 

mengoptimalkan aktualisasi aspek fisik, Intelligince Quotient (al-`aql), 

emotional quotient (al-`nafs: al-syahwat wa al- ghadlab), dan spritual 

quotient (al- qolb) anak didik berdasarkan nilai-nilai Islam. 

Mumtaza Islamic School menyediakan tenaga pendidik unggulan yang 

kompeten, menguasai bahasa Inggris dan Arab, Ict, Sains dan agama Islam 

yang mendalam dan moderat serta siap mengantarkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan segenap potensinya dengan standar global dan kearifan 

lokal.
1  

 

 

                                                           
1
Sumber Dokumentai Sekolah MI Mumtaza Pondok Cabe,Banten. 
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2. Identitas Sekolah 

 Nama Sekolah : MI Mumtaza 

 Alamat  : Jl.Kayu Manis/ Lereng Rt. 05/ 02 No. 1 

Pondok Cabe Udik, Pamulang Selatan, Phone/ Fax: 021-

74704241; Email: mumtazamail@gmail.com  

 Ketua Yayasan Nawa Dinamika Sejahtera: Prof. Dr. Mundzier 

Suparta Sejahtera 

 Director: Dr. Akhmad  Sodiq, M.A 

 Principal: Khalimi, M.pd.   

 Vice-princial for curriculum affairs  : Mustholihudin, M.pd. 

 Vice-principal for student affairs      : Ali Wiyoto, S.H.I, M.E 

 Vice-principal for PR and HRD       :  Rina Yuliati, S. Psi. 

 Vicw-principal for general affairs    :  Kuni Afifah, M. H.I 

3. Visi – Misi MI Mumtaza 

Visi MI Mumtaza adalah untuk menjadi pusat pendidikan Islam 

unggulan yang mempu membentuk dan melahirkan pemimpin Islam masa 

depan yang beriman, bertakwa, kritis, kreatif, terampil dan berakhlakul 

karimah. Sedangkan Misi MI Mumtaza adalah seperti dibawah ini: 

a. Mengembangkan pembelajaran kondusife dan berkualitas dengan 

basis kurikulum nasional, internasional, dan kurikulum 

pendidikan  Islam.  

b. Membimbing anak didik untuk menjadi pembelajar yang 

independen. 

c. Menyediakan sarana dan prasarana dan lingkungan belajar yang 

kondusif sebagai penunjang proses belajar mengajar. 

d. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkesinambungan 

dan sistematis. 

mailto:mumtazamail@gmail.com
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e. Mengembangkan segenap potensi anak didik dengan pendekatan 

Islamic Multiple Intelligence yang meliputi (a) Kecerdasan 

Fisiologis (bodily kinesthetic intellegence), (b) Kecerdasan 

Intelektrual (Intelligence Quotient: logical-mathematical 

intelligence, linguistic intelligenc, spacial intelligence, natural 

intelligence, existential intelligince) (c) Kecerdean Emosional 

(Emotional Quotient: intrapersonal intelligence, interpersonal, 

intelligence, musical intelligence) dan (d) Kecerdasan Spiritual 

(Spritual Quotient; spritual intelligence). 

f. Menerapkan model-model pembelajaran yang fariatif 

(Montessori approach, contextual teaching learning, active 

learning,integrative learning, joyfull learning, quantum teaching 

learning, field trip). Mengembangkan potensi fisik (bodily 

kinesthetic potency) dan special intellegince melalui kegiatan out 

bound terprogram.
2
  

4. Program MI Mumtaza 

  Berbagai program yang diterapkan di Sekolah MI Mumtazaa, 

diantaranya adalah:  

a. Intrakurikuler  

Islamic Exercise of Practical Life (IEPL), Bahasa (Inggris 

Arab), Ragam, Budaya, Matematika, Sains, Kesenian dan 

Drama, Pramuka ,Dll. 

b. Program Khusus  

Al-Qur`an untuk Anak-anak (QFC), Ke-Islaman untuk Anak-

anak (IFC), Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Berenang, Musik, Art 

Activity, Komputer, dll. 

c. Kegiatan Out Bound 

                                                           
2
 Sumber Dokumentai Sekolah MI Mumtaza Pondok Cabe,Banten 
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Berbagai aktivitas out bound secara terprogram akan 

diintegrasikan dalam pembelajaran di Mumtaza 

d. Extrakurikuler  

Melukis/ Manga, Musik, Tarian Tradisional, Tekwondow, 

Karate, Gitar, Biola, Basket, Futsal, Berenang, 

Chinemotograpy, dll.
3
 

5. Sarana dan Prasarana MI Mumtaza 

Dalam melaksanakan seluruh bentuk kegiatan, baik itu kegiatan 

proses belajar-mengajar, ekstrakulikuler, manajemen keuangan, rapat-rapat 

sekolah dan juga kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan yang 

sudah ditetapkan. Dengan demikian, sangat diperlukan sarana dan prasarana 

dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut agar tujuan pendidikan dapat 

dilaksanakan dengan baik. Sebab, sarana dan prasarana sangat penting, dan 

proses pendidikan dapat tarhambat dengan kurangnya sarana-prasarana 

tersebut. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang pasal 45 ayat 1 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) disebutkan bahwa 

“setiap satuan pendidikan formal dan non formal harus menyediakan sarana 

dan prasarana yang dapat memenuhi keperluan pendidikan.  

Dalam hal ini, MI Mumtaza sebagai lembaga pendidikan formal 

sudah menyediakan sarana dan prasarana dengan tujuan agar dapat 

menunjang proses pembelajaran. Hal tersebut berdasarkan kebutuhan dan 

juga kemampuan finansial sekolah agar setiap sarana dan prasarana dapat 

dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. 

 Adapun sarana dan prasarana Sekolah MI Mumtaza yang digunakan 

sebagai alat proses belajar-mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

                                                           
3
Sumber Dokumentai Sekolah MI Mumtaza Pondok Cabe,Banten.  
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Tabel 1 

Sarana dan Prasarana MI Mumtaza 

No Jenis 

Prasarana 

Jml 

Ruang 

Jml 

Ruang 

Kondisi 

Baik 

Jml Ruang Kondisi Rusak 

Rusak 

Ringan 

Ruak 

Sedang 

Rusak 

Berat 

1 Ruang Kelas 26 A.     

2 Perpustakaan  1      

3 R. Lab Ipa 1      

4 R. Lab Fisika 1      

5 R. Lab Kimia 1      

6 R. Lab 

Komputer 

1      

7 R.  Lab 

Bahasa 

-     

8 R. Musik 1      

9 R.  Pimpinan 1      

10 R. Guru 1      

11 R. Tata Usaha 1      

12 R. Konseling 1      

13 Mushalla 1      

14 R. Uks 1      

15 Toilet 15      

16 Gudang Bersih 1      

17 Gudang Kotor 1      

18 R. Sirkulasi 1      



58 
 

19 Tempat Olah 

Raga 

1      

20 R. Organisasi 

Kesiswaan 

-     

21 R. Aktivitas 2      

22 R. Meeting 1      

23 Aula 1      

24 Mushalla 1      

25 Kantin  1      

26 Dapur  1      

27 R. lainnya -     

Sumber: Dokumentai Sekolah MI Mumtaza Pondok Cabe,Banten. 

6. Jumlah Tenaga Pendidik/Guru MI Mumtaza 

Pendidik atau guru merupakan ujung tombak dalam proses 

pembelajaran. Dimana guru berkewajiban untuk mengajar, membimbing 

atau membantu setiap siswa agar dapat memahami pelajaran dan juga contoh 

sikap yang baik dari yang mulanya siswa tidak tahu menjadi tahu, dari yang 

belum mengerti menjadi mengerti akan berbagai hal yang berkaitan dengan 

tujuan pendidikan tersebut. Sehingga peranan guru dalam lembaga 

pendidikan sangat penting agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

Seperti halnya lembaga pendidikan lainnya yang memiliki guru atau 

tenaga pendidik dan kependidikan. Sekolah MI Mumtaza juga tentunya 

memiliki guru-guru yang kompeten dalam bidangnya untuk menunjang 

kelancaran proses belajar-mengajar. Pendidik dan tenaga kependidikan serta 

nama-nama guru dan mata pelajarannya di Sekolah MI Mumtaza dapat 

dilihat pada tabel-tabel dibawah ini: 
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Tabel 2 

Pendidik/Guru 

No Keterangan Jumlah 

1 Guru PNS diperbantukan tetap  - 

2 Guru tetap yayasan 56 

3 Guru honor - 

4 Guru tidak tetap 30 

 

Tabel 3 

Tenaga Kependidikan 

No Keterangan Jumlah 

1 Kepala sekolah 1 

2 Kepala TU 1 

3 TU/ Administrasi 1 

4 Staff keuangan/ Akunting 2 

5 Tenaga kebersihan 6 

6 Tenaga keamanan 7 

7 Teknisi  2 

Sumber: Dokumentai Sekolah MI Mumtaza Pondok Cabe,Banten. 

Tabel 4 

Nama Guru dan Mata Pelajaran 

No Nama Guru Mata Pelajaran 

1 Khalimi, M.Pd. - 

2 Rina Yuli BK Y4,5,6 

3 Ali Wiyoto, S.H.I., M.E QURDIS Y2,Y5 

4 Kuni Afifah Hasan, M.H.I FIQH Y6, SKI Y6 

5 Mustolihudin, M.Pd. MATEMATIKA Y6 

6 Awen, S.Pd.I ENGLISH Y6 
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7 Ardita Yulia Safitri, S.Pd ENGLISH Y5 

8 Putra Dian Kharisma Ivada, S.Pd. ENGLISH Y4 

9 Romi Maulidin PE Y1,Y4,Y5 

10 M. Royani, S.Pd.I PE Y2,Y3,Y6 

11 Syukron Habibi, S.Pd MUSIK 1,2,3 

12 Akhmad Furqon, S.Sn MUSIK 4,5,6 

13 Kuntu Fitrah, S.Pd. MATH Y 5 

14 Amalia fasykhatussiam, S.Kom ICT Y4,Y5,Y6 

15 Ahmad Mufarrikh, S.Kom. ICT Y3 

16 Imam Mukmin, S. Pd. I. ARABIC Y3,Y5, AQIDAH Y4 

17 Ali Mudasir, S. Pd. I. AQIDAH Y2,Y5, FIQH Y4 

18 Nia Ainiyah, S.Ud. FIQH Y2,Y5, SKI Y4 

19 Mustaqim, S.Pd. AQIDAH Y3, SKI Y5, FIQH Y4 

20 Fuadi Abror, S.Pd.I ARABIC Y1,Y4, QURDIS Y6 

21 Iffah Elvina, S.Pd.I. QURDIS Y4,Y5 AQIDAH Y3, SKI Y4 

22 Nurmawan, S.S.I. QURDIS Y3, ARABIC Y4,Y6 

23 Novi Novera, S.S.I AQIDAH Y1, FIQH Y3, ARABIC Y5 

24 Yayah Nihayah,S.Pd.I. FIQH Y1, ARABIC Y2, Y5 

25 Dwi Atni Mufarida, S.Th.I. QURDIS Y1, SKI Y3,Y4 

26 Amalia Yuliani H, S.S., S.Pd. CAMBRIDGE (Math, Science,English) 

27 Suswati, S.Pd. TEMATIK (IPS,BI,PKn,Art,Health) 

28 Gayatri Chitrasari, S.Pd. CAMBRIDGE (Math, Science,English) 

29 M. Athfal Matswa TEMATIK (IPS,BI,PKn,Art,Health) 

30 Rumiyati, S.S. CAMBRIDGE (Math, Science,English) 

31 Kharisma Kurniawan TEMATIK (IPS,BI,PKn,Art,Health) 

32 Ely Athoriyah, S.S CAMBRIDGE (Math, Science,English) 

33 Roudhotul Jannah TEMATIK (IPS,BI,PKn,Art,Health) 

34 Rosidalia, S.S.  CAMBRIDGE (Math, Science,English) 

35 Susanti Aryani TEMATIK (IPS,BI,PKn,Art,Health) 

36 Laila Fajriah, S.Pd CAMBRIDGE (Math, Science,English) 

37 Syifa Nurul Fauziyah TEMATIK (IPS,BI,PKn,Art,Health) 

38 Winarti CAMBRIDGE (Math, Science,English) 

39 Deni Ernawati, S.Pd TEMATIK (IPS,BI,PKn,Art,Health) 

40 Murniati, S.S. CAMBRIDGE (Math, Science,English) 

41 Siti Nurjanah, S.Pd TEMATIK (IPS,BI,PKn,Art,Health) 

42 Ria Arismawati S.Pd.I CAMBRIDGE (Math, Science,English) 

43 Nala Farha Dina TEMATIK (IPS,BI,PKn,Art,Health) 
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44 Epip Khofifah CAMBRIDGE (Math, Science,English) 

45 Siti Hazrina Siregar, S.Pd. TEMATIK (IPS,BI,PKn,Art,Health) 

46 Ijma Alaih CAMBRIDGE (Math, Science,English) 

47 Siti Khodijah TEMATIK (IPS,BI,PKn,Art,Health) 

48 Lili Samrotul Karimah, S.Pd. CAMBRIDGE (Math, Science,English) 

49 Arief Suci Kurnia S, S.Psi, M.Pd TEMATIK (IPS,BI,PKn,Art,Health) 

50 Nungki Aprilia CAMBRIDGE (Math, Science,English) 

51 Risyda Azizah, S.Pd. TEMATIK (IPS,BI,PKn,Art,Health) 

52 Juzaili Rasis, S.Pd CAMBRIDGE (Math, Science,English) 

53 Yohana TEMATIK (IPS,BI,PKn,Art,Health) 

54 Aini Rahmi Zadfa, S.E. CAMBRIDGE (Math, Science,English) 

55 Sabilar Rosyad, M. Pd.  TEMATIK (IPS,BI,PKn,Art,Health) 

56 Seno Wahyudi, S.Si. SCIENCE Y4 

57 Nurul Qomariyah, M.Pd. MATH Y4 

58 Santi Lestari, S.S. IPS, BAHASA, HEALTH 

59 Rima Sari, PKn, BAHASA, HEALTH 

60 Faramudiita, S.Pd SCIENCE, HEALTH 

61 Aan Aliyah, S.S SCIENCE, ART 

62 Aisyah Henri, S.Pd. BAHASA 

63 Suhendra M.Pd. PKn, IPS 

64 Dian handayani, S.S, M.Pd. BAHASA 

65 Aan Fadia, M.Pd. SCIENCE 

66 Ninna Aristyaningsih, S.Pd. PKn, IPS 

67 A) M.Ramli 

Hasan,S.Q.,MA./Chuzaimah 

TAHFIDZ 

68 B) Chairul Amin, S.Th.I/Aryati, 

M.Ag 

TAHFIDZ 

69 C) Noor Tondo Wijoyo, S.Th.I/Riki 

Fernanda, S.S. 

TAHFIDZ 

70 D) Khuslan Shodiq, Lc./Wildan 

Abdul Ghofur, S.S. 

TAHFIDZ 

71 E) Ardila Nanda, 

S.Q.,S.Pd.I/M.Fadholi,S.Q,S.Pd.I. 

TAHFIDZ 

72 F) Ibnu Hiban,M.Pd./Abdurrahman 

Al-Farhani,S.Pd.I 

TAHFIDZ 

73 G) Umi Hani,S.Ag./Ahmad 

Mahdi,S.Q.,S.E. 

TAHFIDZ 

74 H) M.Azhari Bahar,S.Pd.I/Ikfil TAHFIDZ 
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Chasan,Lc. 

75 I) Saeful Rizal,M.Pd./Mumu 

A.Muhaimin,S.Pd.I. 

TAHFIDZ 

Sumber: Dokumentai Sekolah MI Mumtaza Pondok Cabe,Banten 

7. Jumlah Peserta Didik MI Mumtaza 

Tabel 5 

Peserta Didik MI Mumtaza 

Kelas Nama Kelas Jumlah 

I 

Al-Faraby 20 

Al-Biruni 20 

Al-Jabbar 20 

Al-Razi 20 

Al-Kirmany 20 

II 

Ibnu Hajar 21 

Ibnu Batutah 21 

Ibnu Miskawih 21 

Ibnu Haytam 20 

Ibnu Khaldun 22 

III 

Al-Ghazali 20 

Al-Kindy 20 

Al-Khawarizmi 19 

Al-Khazini 20 

Az-Zahrawii 19 

IV 

Maryam 19 

Rufaidah 19 

Rabiah 19 

Fatimah 19 

V 

Ibnu Qayyim 21 

Ibni Athaillah 20 

Ibnu Thufail 20 

Ibnu Bajah 20 

VI 

Ibnu Arroby 21 

Ibnu Rusd 21 

Ibnu Sina 20 

TOTAL 522 
Sumber: Dokumentai Sekolah MI Mumtaza Pondok Cabe,Banten. 
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B. Analisis Data Angket 

1. Uji Validitas Instrumen 

Menurut Arikunto validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat kevalidan atas kesahihan suatu instrumen.
4
 Pengujian validitas 

instrumen dalam penelitian ini dilakukan terhadap 35 responden dengan 

tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan (df) n-2 yaitu 35-2= 33 

sehingga diperoleh nilai r tabel sebesar 0.3338. jadi, dasar pengambilan 

keputusan valid atau tidaknya pertanyaan atau pernyataan berdasarkan: 

- Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka item pertanyaan dikatakan 

valid. 

- Sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel maka item dikatakan 

tidak valid. 

 Uji validitas ini dilakukan dengan cara membandingkan angka r hitung 

dengan r tabel. Dalam penelitian ini, r hitung dicari dengan menggunakan 

program SPSS, sedangkan r tabel dicari dengan cara melihat tabel r dengan 

ketentuan r tabel adalah 0,3338. 

Hasil uji validitas instrumen penelitian ini menunjukka bahwa tiap-tiap 

item valid karena r hitung lebih besar dari r tabel seperti pada tabel dibawah 

ini: 

Tabel 6 

Hasil Uji Validitas Program Pengaruh Tahfiz (X) 

Item r-hitung r-tabel Keputusan 

P1  .527 0.3338 Valid 

P2 .763 0.3338 Valid 

P3 .431 0.3338 Valid 

P4 .505 0.3338 Valid 

P5 .402 0.3338 Valid 

P6 .466 0.3338 Valid 

P7 .495 0.3338 Valid 

                                                           
4
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2006) hlm. 118. 
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P8 .601 0.3338 Valid 

P9 .472 0.3338 Valid 

P10 .398 0.3338 Valid 

 

Tabel 7 

Hasil Uji Validitas Motivasi Belajar PAI Siswa (Y) 

Item r-hitung r-tabel Keputusan 

P1  .811 0.3338 Valid 

P2 .502 0.3338 Valid 

P3 .671 0.3338 Valid 

P4 .366 0.3338 Valid 

P5 .811 0.3338 Valid 

P6 .591 0.3338 Valid 

P7 .811 0.3338 Valid 

P8 .509 0.3338 Valid 

P9 .671 0.3338 Valid 

P10 .412 0.3338 Valid 

 

2. Uji Reabilitas Instrumen  

 Arikunto menyatakan bahwa reabilitas menunjuk pada suatu 

pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena isntrumen tersebut sudah baik. Koefisien 

Alpha Cronbach (Ca) merupakan statistik yang sering dipakai untuk menguji 

reabilitas suatu instrumen penelitian. 

Uji reliabilitas ini dilakukan dengan membandingkan angka cronbach 

alpha dengan ketentuan nilai cronbach minimal adalah 0.6. hal ini 

menunjukkan: 

- Jika nilai cronbach alpha yang diperoleh dari hasil 

perhitungan SPSS lebih besar dari 0.6, maka disimpulkan 

kuesioner tersebut reliabel. 

- Sebaliknya jika cronbach alpha lebih kecil dari 0.6 maka 

disimpulkan tidak reliabel. 
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Hasil uji reabilitas dalam penelitian ini adalah reliabel berdasarkan nilai 

cronbach alpha lebih besar dari 0.6 seperti pada tabel dibawah ini: 

Tabel 8 

Hasil Uji Reabilitas 

Variabel Cronbach ‘Alpha Reliabel 

Pengaruh Program Tahfiz (X) .801 Reliabel 

Motivasi Belajar PAI Siswa (Y) .836 Reliabel 

 

3. Deskripsi Data Penelitian 

Dalam memperoleh data, penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data dengan menyebarkan angket kepada 35 responden. Angket yang diisi 

responden jumlahnya 20 item soal, yang terdiri dari 10 soal untuk pertanyaan 

variabel Pengaruh Program Tahfiz ( X), 10 soal untuk pernyataan variabel 

Motivasi Belajar PAI Siswa (Y). 

 Data yang diperoleh dari pembagian angket kepada 35 responden 

kemudian diolah secara statistik yaitu dengan menggunakan tabel distribusi 

frekuensi relative, dengan mengunakan rumus: 

         F 

P =  −  x 100 % 

       N  

 

Keterangan  : 

   P = Angka presentase 

   F = Frekuensi 

   N = Jumlah frekuensi 

 Untuk memudahkan dalam menganalisa dan menginterpretasi data, 

tiap-tiap item soal dikemukakan dalam bentuk tabel, dan tiap tabel berisi satu 

item pertanyaan. 
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a. Angket Pengaruh Program Tahfiz (X) 

Tabel 9 

Apakah kamu senang belajar tahfiz ? 

No Option F % 

1 
Ya 31 89 

Tidak 4 11 

Jumlah 35 100 

 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa 89% responden menyatakan senang 

belajar tahfiz, 11% menyatakan tidak senang belajar tahfiz. 

Tabel 10 

Apakah kamu bersemangat belajar tahfiz ? 

No Option F % 

1 
Ya 30 86 

Tidak 5 14 

Jumlah 35 100 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa 86% responden menyatakan 

bersemangat belajar tahfiz, 14% menyatakan tidak bersemangat belajar 

tahfiz. 

Tabel 11 

Apakah kamu selalu mengulang hafalan di rumah ? 

No Option F % 

1 
Ya 26 74 

Tidak 9 26 



67 
 

 
 

Jumlah 35 100 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa 74% responden menyatakan selalu 

mengulang hafalan di rumah, 26% menyatakan tidak selalu mengulang 

hafalan di rumah. 

Tabel 12 

Apakah kamu pernah meninggalkan baca al-Quran di rumah ? 

No Option F % 

1 
Ya 27 77 

Tidak 8 23 

Jumlah 35 100 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa 77% responden menyatakan pernah 

meninggalkan baca al-Quran di rumah, 23% menyatakan tidak pernah 

meninggalkan baca al-Quran di rumah. 

Tabel 13 

Saya selalu berwudhu sebelum memulai menghafal al-Quran 

No Option F % 

1 
Ya 20 57 

Tidak 15 43 

Jumlah 35 100 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa 57% responden menyatakan selalu 

berwudhu sebelum memulai menghafal al-Quran, 43% menyatakan tidak 

selalu berwudhu sebelum memulai menghafal al-Quran. 
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Tabel 14 

Saya selalu membaca al-Quran sehabis shalat ! 

No Option F % 

1 
Ya 20 57 

Tidak 15 43 

Jumlah 35 100 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa 57% responden menyatakan selalu 

membaca al-Quran sehabis shalat, 43% menyatakan tidak selalu membaca 

al-Quran sehabis shalat. 

Tabel 15 

Saya tidak bosan menghafal al-Quran ! 

No Option F % 

1 
Ya 31 89 

Tidak 4 11 

Jumlah 35 100 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa 89% responden menyatakan tidak 

bosan menghafal al-Quran, 11% menyatakan bosan menghafal al-Quran. 

Tabel 16 

Saya bersemangat menambah hafalan al-Quran ! 

No Option F % 

1 
Ya 31 89 

Tidak 4 11 
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Jumlah 35 100 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa 89% responden menyatakan 

bersemangat menambah hafalan al-Quran, 11% menyatakan tidak 

bersemangat menambah hafalan al-Quran. 

Tabel 17 

Apakah kamu pernah mendapat penghargaan dari guru tahfizmu ? 

No Option F % 

1 
Ya 27 77 

Tidak 8 23 

Jumlah 35 100 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa 77% responden menyatakan pernah 

mendapat penghargaan dari guru tahfiz, 23% menyatakan tidak pernah 

mendapat penghargaan dari guru tahfiz. 

Tabel 18 

Saya menyetorkan hafalan sesuai jadwal yang telah ditentukan ? 

No Option F % 

1 
Ya 24 69 

Tidak 11 31 

Jumlah 35 100 

 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa 69% responden menyatakan selalu 

menyetorkan hafalan sesuai jadwal yang telah ditentukan, 31% menyatakan 

tidak selalu menyetorkan hafalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 
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b. Angket Motivasi Belajar PAI Siswa (Y). 

Tabel 19 

Apakah kamu suka berbuat baik kepada orangtuamu ? 

No Option F % 

1 
Ya 34 97 

Tidak 1 3 

Jumlah 35 100 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa 97% responden menyatakan suka 

berbuat baik kepada orangtuamu, 3% menyatakan tidak suka berbuat baik 

kepada orangtuamu. 

Tabel 20 

Apakah kamu bertanya kepada guru ketika tidak memahami pelajaran ? 

No Option F % 

1 
Ya 32 91 

Tidak 3 9 

Jumlah 35 100 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa 91% responden menyatakan 

bertanya kepada guru ketika tidak memahami pelajaran, 9% menyatakan 

tidak bertanya kepada guru ketika tidak memahami pelajaran. 
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Tabel 21 

Apakah kamu suka berbuat baik pada teman-temanmu ? 

No Option F % 

1 
Ya 31 89 

Tidak 4 11 

Jumlah 35 100 

  

Tabel diatas menunjukkan bahwa 89% responden menyatakan suka 

berbuat baik pada teman-temanmu, 11% menyatakan tidak suka berbuat baik 

pada teman-temanmu. 

Tabel 22 

Apakah kamu pernah berkelahi dengan teman sekolahmu ? 

No Option F % 

1 
Ya 25 71 

Tidak 10 29 

Jumlah 35 100 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa 71% responden menyatakan pernah 

berkelahi dengan teman sekolah, 29% menyatakan tidak pernah berkelahi 

dengan teman sekolah. 
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Tabel 23 

Saya selalu mendoakan orangtua ! 

No Option F % 

1 
Ya 34 97 

Tidak 1 3 

Jumlah 35 100 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa 97% responden menyatakan selalu 

mendoakan orangtua, 3% menyatakan tidak selalu mendoakan orangtua. 

Tabel 24 

Apakah kamu belajar serius untuk mendapatkan nilai yang bagus ? 

No Option F % 

1 
Ya 34 97 

Tidak 1 3 

Jumlah 35 100 

Tabel diatas menunjukkan bahwa 97% responden menyatakan belajar 

dengan serius untuk mendapatkan nilai yang bagus, 3% menyatakan tidak 

belajar dengan serius untuk mendapatkan nilai yang bagus. 

Tabel 25 

Saya selalu menghormati orangtua ! 

No Option F % 

1 
Ya 34 97 

Tidak 1 3 

Jumlah 35 100 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa 97% responden menyatakan selalu 

menghormati orangtua , 3% menyatakan tidak selalu menghormati orangtua 

.Tabel 26 

Saya terbiasa memberikan senyuman orang ketika bertemu! 

No Option F % 

1 
Ya 28 80 

Tidak 7 20 

Jumlah 35 100 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa 80% responden menyatakan 

terbiasa memberikan senyuman orang ketika bertemu , 20% menyatakan 

tidak terbiasa memberikan senyuman orang ketika bertemu. 

Tabel 27 

Saya selalu menghormati guru! 

No Option F % 

1 
Ya 35 100 

Tidak 0 0 

Jumlah 35 100 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa 100% responden menyatakan 

selalu menghormati guru, 0% menyatakan tidak selalu menghormati guru. 
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Tabel 28 

Saya tidak pernah meninggalkan shalat fardu ! 

No Option F % 

1 
Ya 26 74 

Tidak 9 26 

Jumlah 35 100 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa 74% responden menyatakan tidak 

pernah meninggalkan shalat fardu, 26% menyatakan pernah meninggalkan 

shalat fardu. 

4. Pengujian Hipotesis 

Setelah angket diisi oleh 35 responden 35 sebagai sample, selanjutnya 

akan dilakukan perhitungan data angket berupa angka-angka, sehinga 

kemudian dapat dihitung dan dimasukkan pada rumus perhitungan analisis 

guna menguji kebenaran hipotesis. Adapun data skor hasil angket masing-

masing variabel Program Tahfiz (X), variabel Motivasi Belajar PAI (Y) 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 29 

Data Skor Hasil Angket Variabel X (Pengaruh Program Tahfiz) 

No Nama Siswa 
Jawaban Responden Soal Nomor: 

Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Syauqi Faiq Pashu 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 16 

2 Odra 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 17 

3 Kinan1i Sekar U1ami 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 15 

4 Anisa Phalosa Parijogo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

5 1oriq Jaffarie Sidiq 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 17 
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6 M. Rafaneli. R.K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

7 Yaka  2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 18 

8 Zakka 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

9 Haqai 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 15 

10 Chilla Aliffiah Jasmine 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 18 

11 Jedi Akmal S 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 19 

12 Alinka Arafa Hanan 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 19 

13 Aldi Marwah Ihwani 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

14 Naura Zoleyka 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

15 M. Ihya al-haq 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

16 Bagas  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

17 Salsabila 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 19 

18 Nabil ahsan bariqi 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 18 

19 1engku an1arez H.M 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 18 

20 Dzulfadli rayhandy 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 18 

21 Khalisha azfaria. N 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 18 

22 1risan  naufal. P.D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

23 Maira luy enraiha 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 19 

24 Abdul Malik S.  2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 19 

25 Gina Azila 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 19 

26 Moh. Azka Fa1ahillah 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

27 Devan Kavinra  2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 18 

28 Nabila Annsywa R.K 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 18 

29 Flore1a Alsabila C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

30 Khaira Nas2i1ha 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 

31 Barian Affan B. 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 18 

32 Es1u Sambodo 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 18 
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33 Nikeisha Azalia N 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 18 

34 Aryh Ghaisan F 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 

35 Kissa Sakina Zalsa 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

JUMLAH 631 

Keterangan : Jawaban Ya bernilai 2, sedangkan yang menjawab 

Tidak bernilai 1. 

Tabel 30 

Data Skor Hasil Angket Variabel Y (Motivasi Belajar PAI) 

No Nama Siswa 
Jawaban Responden Soal Nomor: 

Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Syauqi Faiq Pashu 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 18 

2 Odra 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 18 

3 Kinan1i Sekar U1ami 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 18 

4 Anisa Phalosa Parijogo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

5 1oriq Jaffarie Sidiq 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 17 

6 M. Rafaneli. R.K 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 

7 Yaka  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

8 Zakka 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 

9 Haqai 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

10 Chilla Aliffiah Jasmine 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

11 Jedi Akmal S 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

12 Alinka Arafa Hanan 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 19 

13 Aldi Marwah Ihwani 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

14 Naura Zoleyka 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

15 M. Ih2a al-haq 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

16 Bagas  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

17 Salsabila 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
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18 Nabil ahsan bariqi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

19 1engku an1arez H.M 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

20 Dzulfadli rayhandy 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 19 

21 Khalisha azfaria. N 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 19 

22 1risan  naufal. P.D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

23 Maira luy enraiha 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

24 Abdul Malik S.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

25 Gina Azila 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

26 Moh. Azka Fa1ahillah 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

27 Devan Kavinra  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

28 Nabila Annsywa R.K 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 17 

29 Flore1a Alsabila C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

30 Khaira Nasyi1ha 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 17 

31 Barian Affan B. 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 19 

32 Es1u Sambodo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

33 Nikeisha Azalia N 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 18 

34 Aryh Ghaisan F 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 18 

35 Kissa Sakina Zalsa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

JUMLAH 665 

 Keterangan: Jawaban Ya bernilai 2, sedangkan yang menjawab Tidak 

bernilai 1. 

C. Analisis Data 

Dalam penulisan kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam 

analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data setiap variabel, melakukan perhitungan untuk menguji 
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hipotesis yang telah diajukan.
5
 Data yang akan dianalisis dalam penulisan ini 

adalah data angket yang penulis berikan kepada 35 responden, yang terdiri 

darisiswa kelas V disekolah Al-Mumtaza Pondok cabe Tanggerang Selatan. 

Setelah angket dirumuskan maka langkah selanjutnya diadakan 

pengujian hipotesis, untuk mengetahui dan menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan pada bab sebelumnya apakah ditolak atau diterima. Jika data-

data dari variabel X, variabel Y telah terkumpul, kemudian dilakukan uji 

hipotesis dengan rumus uji korelasi product moment. Perhitungan uji 

hipotesis dengan rumus korelasi productmoment dapat menggunkan tabel 

penolong seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 31 

Uji Korelasi Untuk Mengetahui Pengaruh Program Tahfiz Terhadap 

Motivasi Belajar PAI di Sekolah Al-Mumtaza Pondok Cabe Tanggerang 

Selatan. 

NO NAMA X Y X2 Y2 XY 

1 Syauqi Faiq Pashu 16 18 256 324 288 

2 Odra 17 18 289 324 306 

3 Kinanti Sekar Utami 15 18 225 324 270 

4 Anisa Phalosa Parijogo 20 20 400 400 400 

5 Toriq Jaffarie Sidiq 17 17 289 289 289 

6 M. Rafaneli. R.K 10 19 100 361 190 

7 Yaka 18 20 324 400 360 

8 Zakka 20 19 400 361 380 

9 Haqai 15 20 225 400 300 

10 Chilla Aliffiah Jasmine 18 20 324 400 360 

                                                           
5
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta Cv 2015) hlm. 207 
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11 Jedi Akmal S 19 20 361 400 380 

12 Alinka Arafa Hanan 19 19 361 361 361 

13 Aldi Marwah Ihwani 20 20 400 400 400 

14 Naura Zoleyka 20 20 400 400 400 

15 M. Ihya al-haq 20 20 400 400 400 

16 Bagas 20 20 400 400 400 

17 Salsabila 19 20 361 400 380 

18 Nabil ahsan bariqi 18 20 324 400 360 

19 Tengku antarez H.M 18 20 324 400 360 

20 Dzulfadli rayhandy 18 19 324 361 342 

21 Khalisha azfaria. N 18 19 324 361 342 

22 Trisan  naufal. P.D 20 20 400 400 400 

23 Maira luy enraiha 19 20 361 400 380 

24 Abdul Malik S. 19 20 361 400 380 

25 Gina Azila 19 20 361 400 380 

26 Moh. Azka Fatahillah 20 20 400 400 400 

27 Devan Kavinra 18 20 324 400 360 

28 Nabila Annsywa R.K 18 17 324 289 306 

29 Floreta Alsabila C 20 20 400 400 400 

30 Khaira Nasyitha 19 17 361 289 323 

31 Barian Affan B. T 18 19 324 361 342 

32 Estu Sambodo 18 20 324 400 360 

33 Nikeisha Azalia N 18 18 324 324 324 

34 Aryh Ghaisan F 19 18 361 324 342 

35 Kissa Sakina Zalsa 11 10 121 100 110 

Jumlah 631 665 11,557 12,753 12,074 
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1. Product Moment 

Perhitungan uji hipotesis untuk mengetahui Pengaruh Program Tahfiz 

Terhadap Motivasi Belajar PAI Siswa di MI Mumtaza Islamic School, 

Tangerang Selatan. Banten, dengan rumus korelasi product moment ( rxy ), 

sebagai berikut:  

N = 35  ∑  = 631 

   ∑  = 665  ∑      = 11557 

   ∑    = 12753             ∑    = 12074 

 rXY = 
 ∑    ∑    ∑  

√{ ∑     ∑   } { ∑     ∑   }
 

 rXY = 
                       

√{                 } {                 }
 

         rXY = 
             

√                               
 

 rXY = 
    

√{    }  {    }
 

 rXY = 
    

√        
 

 rXY = 
    

        
 

 rXY = 0,581 
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Setelah dilakukan perhitungan uji hipotesis, selanjutnya dilakukan uji 

t untuk menguji kebenaran dan kepalsuan hipotesis nihil, uji t yang dilakukan 

melalui rumus dibawah ini: 

 

 t = 
√   
 

√     
 

 

t = 
      √    

√        
 

 

t = 
             

√       
 

 

t = 
     

√     
 

 

t = 
     

     
 

 

t = 4,095 

 

  Hasil uji t yang menunjukkan angka sebesar t = 4,095 tersebut 

dikonsultasikan dengan tabel nilai-nilai d.k (derajat kebebasan) = n – 2 yaitu 

35 – 2 = 33 dalam tabel nilai-nilai taraf signifikansi 5% menunjukkan angka 

sebesar 2,03 yang berarti bahwa hasil thitung lebih besar dari ttabel atau 4,095 › 

2,03 sehingga hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nihil (Ho) 

ditolak. 
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 Selanjutnya untuk mengetahui koefisien determinasi akan dilakukan 

uji determinasi dengan rumus dibawah ini: 

 Cd =           

 Keterangan:  

 Cd : Koefisien Determinasi 

 R : Koefisien Korelasi 

 Dengan menggunakan rumus di atas, maka akan dapat diketahui 

koefisien determinasinya, dimana r = 0,581 adalah: 

 Cd =               

                  = 0,337 x 100% 

                  = 33,7% 

Berdasarkan hasil perhitungan determinasi tersebut dapat diketahui 

bahwa variabel Program Tahfiz (X) berpengaruh terhadap variabel Motivasi 

Belajar PAI Siswa (Y) sebesar 33,7%. 

2. Uji Regression dari hasil output SPSS 

  

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Program_Tahfizb . Enter 

a. Dependent Variable: Motivasi_Belajar 

b. All requested variables entered. 

 

Output bagian pertama ( Variabel Entered/Removed): Tabel output di 

atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang 

digunakan. Dalam hal ini variabel yang digunakan adalah variabel Program 

Tahfiz sebagai variabel Independen, dan Motivasi Belajar sebagai variabel 

Dependen, dan metode yang digunakan adalah Metode Enter. 
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Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .589
a
 .346 .327 1.52883 

a. Predictors: (Constant), Program_Tahfiz 

 

Output bagian kedua (Model Summary): dari output di atas menjelaskan 

besarnya korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,589. Dari output 

tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,346, yang 

mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (Program Tahfiz) 

terhadap variabel terikat (Motivasi Belajar PAI) adalah sebesar 34,6%. 

 

 

 Output bagian ketiga (ANNOVA): dari output tersebut diketahui 

bahwa nilai F hitung = 17.486 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ‹ 

0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel motivasi 

belajar atau dengan kata lain ada pengaruh variabel (X) terhadap variabel 

(Y). 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.433 2.065  5.052 .000 

Program_Ta
hfiz 

.475 .114 .589 4.182 .000 

a. Dependent Variable: Motivasi_Belajar 

  

  Output bagian ke empat (Coefficients): Diketahui nilai constant (a) 

sebesar 10.433 sedang nilai Program tahfiz (b / koefisien regresi) sebesar 

0,475, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis: 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 40.868 1 40.868 17.485 .000
b
 

Residual 77.132 33 2.337   
Total 118.000 34    

a. Dependent Variable: Motivasi_Belajar 
b. Predictors: (Constant), Program_Tahfiz 
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Y = a + bX 

Y = 10.433 + 0,475X 

Persamaan tersebut dapat diterjemahkan: 

 Konstanta sebesar 10.433, mengandung artiu bahwa nilai konsisten 

variabel motivasi belajar adalah sebesar 10.433. 

 Koefisien regresi X sebesar 0,475 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1% nilai program tahfiz, maka nilai motivasi belajar 

bertambah 0.475. koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga 

dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah 

positif. 

Pengambilan Keputusan Dalam Uji Regresi Sederhana: 

 Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel coefficients diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,000 ‹ 0.05 , sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel Program tahfiz (X) berpengaruh terhadap variavel 

Motivasi Belajar PAI (Y). 

 Berdasarkan nilai t :diketahui nilai t hitung sebesar 4.182 › 2.034, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Program Tahfiz (X) 

berpengaruh terhadap variabel Motivasi Belajar PAI siswa (Y). 

D. Pembuktian Hipotesis 

Untuk membuktikan hipotesis tentang Pengaruh Program Tahfiz 

terhadap Motivasi Belajar PAI Siswa di MI Mumtaza Pondok Cabe yaitu: 

Hipotesis untuk mengetahui Pengaruh Program Tahfiz terhadap Motivasi 

Belajar PAI Siswa di MI Mumtaza Pondok Cabe, Banten. 

Ha : Ada pengaruh Program Tahfiz terhadap Motivasi Belajar PAI Siwa di 

MI Mumtaza Pndok Cabe, Banten. 

Ho : Tidak ada pengaruh Program Tahfiz terhadap Motivasi Belajar PAI 

Siwa di MI Mumtaza Pndok Cabe, Banten. 
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Berdasarkan hasil perhitungan analisis data diperoleh r hitung sebesar 

0,581 dan setelah dikonsultasikan pada tabel statistik korelai product 

moment (r) dengan responden sebanyak 35 (db = N – 2 = 33) pada taraf 

signifikansi 5% yaitu angka kritik 95% diperoleh r tabel sebesar 0,344. Ini 

berarti diperoleh r hitung › r tabel atau 0,581 › 0,344, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis alternatif (Ha) dalam penulisan ini diterima dan 

hipotesis nihil (Ho) ditolak. 

Setelah diketahui besarnya korelasi atau pengaruh antara variabel X 

terhadap variabel Y, selanjutnya dilakukan uji t untuk menguji kebenaran 

dan kepalsuan hipotesis. Berdasarkan hasil uji t diperoleh hasil r hitung 

sebesar t = 4,095 tersebut dikonsultasikan dengan tabel nilai-nilai d.k 

(derajat kebebasan) = n – 2 yaitu 35 – 2 = 33 dalam tabel nilai-nilai taraf 

signifikansi 5% menunjukkan angka sebesar 2,03 yang berarti bahwa hasil t 

hitung lebih besar dari t tabel atau 4,095 › 2,03 sehingga hipotesis alternatif 

(Ha) diterima dan hipotesis nihil (Ho) ditolak.  

Selanjutnya untuk mengetahui persentasi pengaruh variabel Program 

tahfiz (X) terhadap variabel Mativasi Belajar PAI Siswa (Y) penulis telah 

melakukan uji determinasi, hingga diperoleh hasil 33,7% sedangkan sisanya 

dipengaruhi faktor lain yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis data yang telah dilakukan baik 

dari hasil uji korelasi, atau hasil uji t diperoleh bahwa r hitung lebih besar 

dari r tabel atau r hitung › r tabel sehingga Ha diterima dan Ho ditolak, dan 

dapat disimpulkan bahwa “Ada pengaruh Program Tahfiz terhadap Motivasi 

Belajar PAI Siswa di MI Mumtaza Pondok Cabe Banten,”. Setelah dilakukan 

uji determinasi diketahui besarnya pengaruh tersebut sebesar 33,7% dan 

sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini. 
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E. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis paparkan di atas menunjukkan 

bahwa Program Tahfiz berpengaruh terhadap motivasi belajar PAI siswa di 

MI Mumtaza Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. Hal tersebit dapat 

dibuktikan dengan nilai r hitung › r tabel atau 0,581 › 0,334. Hal ini 

menunjukkan bahwa Program Tahfiz berpengaruh terhadap motivasi belajar 

PAI siswa di MI Mumtaza yang dibuktikan dengan lebih besarnya r hitung 

dari r tabel atau 0,581 › 0,334. 

Tabel dibawah ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat korelasi 

Product Moment yang sudah penulis peroleh, sebagai berikut: 

Tabel 32 

Tabel Interpretasi Nilai r 

Besarnya r Product Moment (   ) Interpretasi 

 

 

0,00 – 0,20 

Antara variabel X dan variabel Y 

memang terdapat pengaruh, tetapi 

sangat lemah atau sangat rendah 

sehingga korelasi itu diabaikan dan 

dianggap tidak ada korelasi antara 

variabel X dan variabel Y 

 

0,20 – 0,40 

Antara variabel X dan variabel Y 

terdapat korelasi/pengaruh yang 

lemah dan rendah. 

 

0,40 – 0,70 

Antara variabel X dan variabel Y 

terdapat korelasi/pengaruh yang 

sedang dan cukup. 

 

0,70 – 0,90 

Antara variabel X dan variabel Y 

terdapat korelasi/pengaruh yang kuat 
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dan tinggi. 

 

0,90 – 1,00 

Antara variabel X dan variabel Y 

terdapat korelasi/pengaruh yang 

sangat kuat atau sangat tinggi.
6
 

 Hasil r hitung dalam penelitian ini menunjukkan bahwa program 

tahfiz sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar PAI siswa di MI 

Mumtaza Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, yaitu 0,581. Dengan 

nilai tersebut menunjukkan adanya korelasi atau pengaruh yang sedang atau 

cukup, yaitu antara 0,40 – 0,70. 

 

 

 

                                                           
6
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R & D (Bandung: Alfabeta, 2012): hal 193. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Setelah hasil angket diolah terdapat dengan rumus product 

moment diperoleh kesimpulan bahwa pengaruh program tahfiz 

terhadap motivasi belajar PAI Siswa di MI Mumtaza Pondok Cabe, 

Banten. Hal ini dibuktikan dengan nilai r hitung lebih besar dari r 

tabel atau r hitung 0,581 >  r tabel 0,334. Berdasarkan pada 

perhitungan analisis data yang telah dilakukan baik dari hasil uji 

korelasi dan juga melalui hasil uji t, diperoleh hasil bahwa t hitung 

lebih besar dari t tabel sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. Dimana 

hasil t hitung lebih besar dari t tabel, yaitu t hitung 4,095 > t tabel 

2,034. Besarnya persentasi pengaruh program tahfiz terhadap 

motivasi belajar PAI Siswa di MI Mumtaza Pondok Cabe, Banten 

melalui uji determinasi sebesar 33,7 %. Sedangkan sisanya 

dipengaruh oleh faktor lain yang tidak dituliskan dalam penelitian ini. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, berikut 

penulis rumuskan beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan guna 

perbaikan dalam proses pembelajaran Al-Quran dan PAI di MI 

Mumtaza Pondok Cabe, Banten. 

1. Hendaknya guru lebih meningkatkan program pembelajaran 

tahfiz dengan metode yang sesuai dengan minat siswa, karena 

Pelajaran PAI sangat erat hubungannya dengan Al-Quran. 

Sehingga dengan lancarnya dan hafalnya siswa terhadap ayat-ayat 

Al-Quran, akan menambah motivasi baginya atau paling tidak 

mempermudah siswa dalam memahami pelajaran PAI. 
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2. Guru dan orang tua siswa harus menjalin kerjasama atau 

komunikasi yang intens untuk menjaga hafalan siswa. Guru dan 

orang tua diharapkan senantiasa memberikan arahan dan 

bimbingan kepada siswa agar mereka senantiasa dapat menambah 

dan mengulangi hafalan mereka. Karena terkadang siswa hanya 

dapat bimbingan di sekolah tanpa diperkuat bimbingan di rumah. 

3. Melalui program tahfiz dan pendidikan agama islam diharapkan 

siswa memiliki bekal ilmu agama dalam mengarungi kehidupan 

ini sesuai dengan jenjang umur mereka. Dengan ilmu agama 

siswa akan dapat melaksanakan kewajibannya sebagai hamba 

Allah dan juga sebagai makhluk sosial yang harus bermanfaat 

bagi sesama. 

4. Hendaknya ilmu yang telah diperoleh siswa tidak hanya pada 

tataran kognitif saja, melainkan dapat mempengaruhi akhlak dan 

perilaku mereka serta dapat melahirkan kepribadian siswa yang 

senantiasa mencerminkan akhlakul karimah. 
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LAMPIRAN SOAL 

INSTRUMEN PENELITIAN 

ANGKET PENILAIAN MENGENAI 

“PENGARUH PROGRAM TAHFIZ TERHADAP MOTIVASI BELAJAR 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) Kelas V SISWA di MI MUMTAZA ISLAMIC 

SCHOOL,”. 

 

Identitas Responden 

Nama : 

Kelas : 

Umur : 

Petunjuk Mengerjakan 

1. Sebelum mengerjakan hendaknya mengisi identitas terlebih dahulu. 

2. Pilihlah salah satu jawaban Ya atau Tidak pada kolom dibawah ini dengan 

memberikan tanda ceklis ( √ ). 

3. Responden harap memberikan Alasan terhadap jawaban yang dipilih. 

4.  Jawablah dengan jujur pertanyaan dan pernyataan pada kolom-kolom tersebut. 

5. Kerahasiaan data responden dijamin oleh peneliti. 

 

A. Angket Pengaruh Program Tahfidz (X) 

 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah Kamu Senang Belajar Tahfiz ?   

 

 

 

 

2. Apakah Kamu Bersemangat Belajar Tahfiz ?   

 

 

 

3. Apakah Kamu Selalu Mengulang Hafalan Di Rumah ?   

 

 

 

4. Apakah Kamu Pernah Meninggalkan Baca Al-Qur`an Di Rumah ?   

 

 

 



 

5. Saya Selalu Berwudhu Sebelum Memulai Menghafal Al-Qur’an   

 

 

 

6. Saya Selalu Membaca Al-Quran Sehabis Shalat   

 

 

 

7. Saya Tidak Bosan Menghafal Al-Quran   

  

 

 

 

8. Saya Bersemangat Menambah Hafalan Al-Quran   

 

 

 

 

9. Apakah Kamu Pernah Mendapat Penghargaan Dari Guru 

Tahfidzmu ? 

  

 

 

 

10. Saya menyetorkan hafalan sesuai jadwal yang telah ditentukan   

 

 

 

 

 

B. Angket Motivasi Belajar PAI Siswa (Y) 

No Pernyataan Ya Tidak 

1. Apakah Kamu Suka Berbuat Baik Kepada Orang Tuamu?   

 

 

 

2. Apakah Kamu Bertanya Kepada Guru Ketika Tidak Memahami 

Pelajaran ? 

  

 

 

 

3. Apakah Kamu Suka Berbuat Baik Kepada Teman-Temanmu ?   

 

 

 

4. Apakah kamu pernah berkelahi dengan teman sekolahmu ?   

5. Saya Selalu Mendo`akan Orang Tua   

 



6. Apakah kamu pernah belajar serius untuk mendapatkan nilai yang 

bagus ?  

  

 

 

 

7. Saya Selalu Menghormati Orangtua   

 

 

 

8. Saya Terbiasa Memberikan Senyum Kepada Orang Ketika Bertemu   

 

 

 

 

9. Saya Selalu Menghormati Guru   

 

 

 

10. Saya Tidak Pernah Meninggalkan Shalat Fardhu   

 

 

 

 

 

 



Lampiran: Uji Validitas dan Hipotesis 

 

 

Uji Validitas Program Hafiz 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 35 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 35 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.801 10 

 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

P1 16.09 4.728 .527 .785 
P2 16.11 4.339 .763 .761 
P3 16.26 4.373 .431 .790 
P4 16.17 4.440 .505 .781 
P5 16.43 4.252 .402 .798 
P6 16.43 4.134 .466 .788 
P7 16.14 4.538 .495 .783 
P8 16.11 4.516 .601 .775 
P9 16.23 4.358 .472 .784 
P10 16.29 4.387 .398 .795 

 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

18.03 5.323 2.307 10 

 
 
 
 
 
 
 



Uji Validitas Motivasi Belajar 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 35 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 35 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.836 10 

 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

P1 17.03 2.970 .811 .810 
P2 17.09 2.904 .502 .823 
P3 17.06 2.879 .671 .810 
P4 17.23 2.770 .366 .849 
P5 17.03 2.970 .811 .810 
P6 17.06 2.938 .591 .817 
P7 17.03 2.970 .811 .810 
P8 17.20 2.635 .509 .828 
P9 17.06 2.879 .671 .810 
P10 17.23 2.711 .412 .843 

 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

19.00 3.471 1.863 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



UJI HIPOTESIS 

Regression 
 
 

 
Variables Entered/Removed

a
 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 Program_Tahfiz
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: Motivasi_Belajar 
b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .589
a
 .346 .327 1.52883 

a. Predictors: (Constant), Program_Tahfiz 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 40.868 1 40.868 17.485 .000
b
 

Residual 77.132 33 2.337   
Total 118.000 34    

a. Dependent Variable: Motivasi_Belajar 
b. Predictors: (Constant), Program_Tahfiz 

 

 

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.433 2.065  5.052 .000 

Program_Ta
hfiz 

.475 .114 .589 4.182 .000 

a. Dependent Variable: Motivasi_Belajar 
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