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 Prestasi merupakan tolak ukur dari hasil suatu kegiatan pembelajaran, 

Berdasarkan hasi penelitian di kelas X MA Miftahussalam Kambeng, masih 

ditemukan siswa yang memiliki nilai baca Al-Qur‟an rendah, sebab kurangnya 
pemahaman dan penguasaan  tentang ilmu tajwid, untuk menyikapi hal tersebut perlu 

ditingkatkan tentang pemahaman tajwid siswa, dan motivasi sebagai pendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu, juga memiliki pengaruh terhadap prestasi baca 

al-qur‟an siswa. 
 Dari fonomena diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: (1) 

adakah korelasi antara pemahaman tajwid dengan prestasi baca al-qur‟an siswa kelas 
X MA Miftahussalam Kambeng tahun ajaran 2016/2017? (2) adakah korelasi antara 

motivasi baca al-qur‟an dengan prestasi baca al-qur‟an siswa kelas X MA 

Miftahussalam Kambeng tahun ajaran 2016/2017? (3) adakah korelasi antara 

pemahaman tajwid dan motivasi baca al-qur‟an dengan prestasi baca al-qur‟an siswa 
kelas X MA Miftahussalam Kambeng tahun ajaran 2016/2017? 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

jenis penelitian korelasional. Penelitian ini menggunakan penelitian populasi dengan 

mengambis seluruh subjek sebanyak 26. Tekhnik analisis yang digunakan adalah 

tekhnik korelasional product moment dan korelasi berganda. Adapun teknik 

pengumpulan datanya menggunakan tes, angket, dan dokumentasi. 

Dari analisis korelasi product moment  maka diperoleh r hitung = 0,429 dan r table 

0,388, maka r hitung> r table yang artinya ha diterima. Dengan demikian, ada korelasi 

positif yang signifikan antara Pemahaman Tajwid Dengan Prestasi Baca Al-Qur‟an 
Siswa Kelas X MA Miftahussalam Kambeng Tahun Ajaran 2016/2017dapat diterima 

dengan tingkat hubungan yang sedang.Dari analisis korelasi product moment  maka 

diperoleh r hitung = 0,555 dan r table 0,388, maka r hitung> r table yang artinya ha diterima. 

Dengan demikian, ada korelasi positif yang signifikan antara motivasi baca al-qur‟an 
Dengan Prestasi Baca Al-Qur‟an Siswa Kelas X MA Miftahussalam Kambeng Tahun 
Ajaran 2016/2017dapat diterima dengan tingkat hubungan yang sedang. Dari analisis 

korelasi berganda  maka diperoleh r hitung = 0,56 dan r table 0,396, maka r hitung> r table 

yang artinya ha diterima. Dengan demikian, ada korelasi positif yang signifikan 

antarapemahaman tajwid dan motivasi baca al-qur‟an dengan Prestasi Baca Al-

Qur‟an Siswa Kelas X MA Miftahussalam Kambeng Tahun Ajaran 2016/2017dapat 

diterima dengan tingkat hubungan yang sedang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama adalah perintah untuk 

membaca, dan melalui membaca Allah mengajarkan manusia sesuatu atau 

pengetahuan yang tidak diketahuinya. Secara tersirat dalam perintah membaca 

tersebut mengandung arti bahwa dengan membaca manusia akan memperoleh 

ilmu pengetahuan. Selanjutnya dalam proses membaca ada dua aspek yang 

saling berhubungan dan merupakan sesuatu yang mesti ada yaitu pembaca dan 

objek yang dibaca. Objek inilah yang akan menjadikan si pembaca mendapat 

ilmu pengetahuan baru.
1
 

Dalam kaidah ini objek bacaan adalah tulisan, dalam membaca tulisan 

seseorang harus mengenal terlebih dahulu lambang-lambang yang akan 

dibacanya yaitu dalam bentuk huruf-huruf. Huruf sebagai suatu lambang 

bunyi dalam suatu bahasa memiliki system karena ia dalam strukturnya 

menuruti kaidah-kaidah dan hirarki tertentu. Dan setiap huruf sebagai 

lambang dalam pengujaranya atau pelafalanya juga menuruti kaidah-kaidah 

tertentu. Secara singkat Tampubolon mengemukakandalam bukunya Retno 

Kartini bahwa: “dari fenom-fenom dapat terbentuk morfem-morfem dan kata-

                                                 
1
Retno Kartini, kemampuan membaca dan menulis huruf Al-Qur’an pada siswa smp, (Jakarta 

Timur: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2010), 9. 
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kata, dan dari kata-kata dapat terbentuk frase-frase, klausa, dan kalimat, dan 

dari kalimat-kalimat tersebut wacana”. Tahapan tersebut bila dianalogikan 

dengan bahasa arab atau bacaan Al-Qur‟an, seseorang dituntut mampu untuk 

melafalkan huruf-huruf dengan makhraj huruf yang sesuai dengan kaidah-

kaidah. Hal itu sebagai dasar untuk bisa melafalkan secara fasih (benar-benar 

tepat) mufradât, kalimat-kalimat, kalimat terstruktur, jumlah, dan kalam. 

Khusus dalam membaca Al-Qur‟an kemampuan tersebut di atas harus 

dibarengi dengan kemampuan mengetahui (ilmu) tajwid dan 

mengaplikasikanya dalam membaca teks. Tentang hal ini bisa difahami dari 

perintah membaca al-qur‟an secara tartîl, yaitu firman Allah SWT. Yang 

artinya… dan bacalah Al-Qur’an itu dengan perlahan-lahan…  ulama tafsir 

menafsirkan bahwa tartrîl adalah menjelaskan semua huruf-huruf dengan 

memenuhi hak-hak (makhrâj)nya secara sempurna. Dengan pemahaman 

tersebut berarti ada keharusan membaca al-qur‟an beserta tajwidnya dengan 

baik dan benar. Kemampuan minimal tersebutlah yang harus dimiliki oleh 

siswa adalam membaca Al-Qur‟an.2 

Seseorang yang membaca Al-Quran, baik yang dilagukan maupun 

yang tanpa lagu, tidak boleh terlepas dari kaidah-kaidah tajwid. Dimasa 

sekarang seseorang terkesan untuk melalaikan tajwid sebagai pijakan dalam 

membaca Al-Qur‟an, itu semua dapat terlihat dari kebanyakan orang 

membaca Al-Quran, yaitu dengan mereka membaca Al-Quran dengan cepat, 

                                                 
2
Ibid.,10-11 
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tergesa-gesa, dilagukan, dan tidak sadar melalikan hak, makhraj, panjang 

pendek, dll. Sehingga orang yang membaca Al-Quran tersebut tidak ada 

bedanya dengan membaca Koran. Hal ini yang harusnya menjadi perhatian 

lebih dikalangan para cendekiawan muslim, karena Al-Quran adalah kitab 

utama, dan sebagai pedoman hidup orang muslim, harusnya setiap muslim 

dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Namun  fakta dilapangan 

tidak sesuai dengan teori tersebut banyak dari kita membaca Al-Qur‟an 

dengan tanpa dasar, dengan dalih yang penting khatam, padahal sesungguhnya 

bukan hal itu yang menjadi pokok dari membaca Al-Qur‟an, karena yang 

terpenting dari membaca Al-Quran adalah kita bisa membaca Al-Qur‟an 

dengan baik dan benar, sesuai dengan haknya huruf (menggunakan tajwid), 

banyak factor yang berpengaruh dengan fakta diatas, yang meliputi; 

kurangnya pemahaman tentang tajwid, kurangnya pendidikan baca Al-Qur‟an, 

kurangnya minat, kurangnya motivasi, apa saja yang diperbuat manusia, yang 

penting maupun kurang penting, selalu ada motivasinya. Juga dalam belajar, 

motivasi itu sangat penting, motivasi adalah syarat mutlak untuk belajar, di 

sekolah seringkali terdapat anak yang malas, tidak menyenangkan, suka 

membolos, dan sebagainya. Dalam hal ini berarti guru tidak berhasil 

memberikan motivasi pada siswa.
3
 Dalam kaitanya dengan kemampuan atau 

prestasi membaca Al-Qur‟an motivasi sangat diperlukan dalam pembelajaran 

tersebut. Motivasi mempunyai peranan yang strategis dalam aktivitas belajar. 

                                                 
3
Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Rosdakarya Offset,2013), 60-61 
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Tidak ada seorang pun yang belajar tanpa motivasi, tidak ada motivasi berarti 

tidak ada kegiatan belajar. Ada bebrapa prinsip motivasi dalam belajar, salah 

satunya adalah berhubungan dengan kebutuhan dalam belajar. dalam kaitanya 

dengan membaca Al-Qur‟an hal ini berhubungan pada kebutuhan seseorang 

untuk membaca Al-Qur‟an. 

Sedangkan motivasi dibagi menjadi dua yaitu: motivasi intrinsic dan 

motivasi ekstrinsik, Seseorang yang melakukan aktivitas belajar secara terus 

menerus  tanpa motivasi dari luar dirinya merupakan motivasi interinstik yang 

sangat penting dalam aktivitas belajar. Namun,. Orang yang tidak punya 

keinginan untuk belajar, dorongan dari luar merupakan motivasu ekstrinsik 

yang diharapkan. Oleh karena itu, motivasi ekstrinsik sangat diperlukan bila 

motivasi intrinsic tidak ada dalam diri seseorang sebagai subjek belajar.
4
 

Dari dokumen nilai raport siswa kelas X MA Miftahussalam 

Kambeng, pada metodean-nahdiyah, pada KI 4, yaitu keterampilan membaca 

Al-Qur‟an hanya 53,8% siswa yang dinyatakan baik, sedangkan sisanya 

dinyatakan sedang dan kurang.  Adapun presentase nilai keterampilan baca 

Al-Qur‟an di MA Miftahussalam Kambeng adalah sebagai berikut: 

 

 

Table 1 

                                                 
4
Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta,2008), 148-154. 



7 

 

 

Prosentase keterampilan baca Al-Qur’an siswa kelas X MA 

miftahussalam. 

No Nilai Predikat 

1 81-100 Tinggi 

2 70-80 Sedang 

3 Kurang dari 70 Rendah 

 

Sedangkan nilai raport siswa kelas X MA miftahussalam,  pada 

metodean-nahdiyah , KI 4, semester gasal tahun ajaran 2016/2017 adalah 

sebagai berikut: 

Table 1.1 

Nilai keterampilan baca Al-Qur’an siswa kelas X 

Nilai Predikat Siswa Prosentase 

81-100 Tinggi 14 53,8% 

70-80 Sedang 4 15,3% 

Kurang dari 70 Rendah 8 30,7% 

Jumlah  26 100% 

 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa prosentase keterampilan baca Al-

Qur‟an siswa masih belum bisa dikatakan tinggi, hal tersebut berhubungan 

dengan berbagai factor, yaitu factor individual dan factor eksternal, adapun 
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factor individual adalah aspek fisiologis yang meliputi : kondisi jasmani, dan 

keadaan organ-organ kusus seperti, panca indra yang mempengaruhi 

kemampuan siswa, dan juga dari aspek psikologis yang meliputi: sikap, bakat, 

minat, dan motivasi. Selain factor individual ada factor eksternal yang 

berhubungan pada hasil belajar siswa, yang meliputi: factor lingkungan yaitu: 

lingkungan social dan nonsosial, dan factor structural yang meliputi: 

pendekatan, gaya, dan metode pembelajaran.
5
 

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil judul 

penelitian : “KORELASI ANTARA PEMAHAMAN TAJWID DAN 

MOTIVASI BACA AL-QUR’AN SISWA DENGAN PRESTASI BACA 

AL-QUR’AN SISWA KELAS X MA MIFTAHUSSALAM KAMBENG 

TAHUN AJARAN 2016/2017 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variable yang dapat dikaji dalam penelitian ini, 

namun karena bidang cakupan serta adanya berbagai keterbatasan yang ada, 

baik waktu, biaya, dan jangkauan peneliti, dalam penelitian ini tidak semua 

dapat ditindak lanjuti. Untuk itu dalam penelitian ini dibatasi pada masalah 

pemahaman tajwid dam motivasi baca Al-Qur‟an yang berhubungan dengan 

prestasi baca Al-Qur‟an siswa kelas X di MA Miftahussalam Kambeng tahun 

ajaran 2016/2017. 

                                                 
5
Mahmud, Psikologi Pendidikan, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA,2012), 93-102. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Adakah korelasi yang signifikan antara pemahaman tajwid   dengan 

prestasi baca Al-Qur‟an siswa MA Miftahussalam Kambeng kelas X 

tahun ajaran 2016/2017? 

2. Adakahkorelasi yang signifikan antara motivasi baca Al-Qur‟an dengan 

prestasi baca Al-Qur‟an siswa MA Miftahussalam Kambeng kelas Xtahun 

ajaran 2016/2017 ? 

3. Adakah korelasi yang signifikan antara pemahaman tajwid dan motivasi 

baca Al-Qur‟an sisawadengan presatasi baca Al-Qur‟an siswa MA 

Miftahussalam Kambeng kelas X tahun ajaran 2016/2017? 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah diatas maka dapat diuraikan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui adakah korelasi yang signifikan antara pemahaman 

tajwid dengan prestasi baca Al-Qur‟an siswa MA Miftahussalam 

Kambeng kelas Xtahun ajaran 2016/2017. 



10 

 

 

2. Untuk mengetahui adakahkorelasi yang signifikan antara motivasi baca 

Al-Qur‟an dengan prestasi baca Al-Qur‟an siswa MA Miftahussalam 

Kambeng kelas Xtahun ajaran 2016/2017. 

3. Untuk Mengetahui adakahkorelasi yang signifikan antara pemahaman 

tajwid dan motivasi baca Al-Qur‟an sisawa dengan presatasi baca Al-

Qur‟an siswa MA Miftahussalam Kambeng kelas Xtahun ajaran 

2016/2017. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Dengan diadakanya penelitian tentang korelasi antara pemahaman 

tajwid dan motivasi baca Al-Qur‟an dengan prestasi baca Al-Qur‟an dapat 

bermanfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman pengetahuan dan 

menguatkan teori tentang hal tersebut. 

2. Secara praktis 

a. Bagi peneliti 

Untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman 

dalam melakukan penelitian ilmiah terkait dengan pemahaman 

tajwid dan motivasi baca dan prestasi baca Al-Qur'an. 

b. Bagi guru 

Memberikan masukan bagi guru agar lebih menekankan 

pemahaman tajwid dan memotivasi siswa dalam membaca Al-

Qur‟an agar dapat meningkatkan prestasi baca siswa. 
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c. Bagi sekolah 

Dapat dijadikan rujukan sekolah dalam menetapkan rencana 

pembelajaran khususnya dalam pelajaran Al-Qur‟an dan hadist.. 

d. Bagi mahasiswa 

Sebagai latihan penelitihan dalam menerapkan teori-teori yang 

didapat dibangku kuliah untuk diaplikasikan dalam menjawab 

permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi ini, perlu 

pembahasan secara sistematis, maka skripsi ini disusun dalam lima bab, dan 

tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang berkaitan erat yang merupakan kesatun 

yang utuh, yaitu: 

Bab pertama: pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, focus masalah, variable, rumusan masalah, tujuan, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua: berisi landasan teori yaitu tentang pemahaman tajwid, 

motivasi baca, dan prestasi baca Al-Qur‟an. 

Bab ketiga: berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi dan sampel,instrument data, tekhnik pengumpulan data 

dan tekhnik analisis data. 
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Bab keempat: berisi laporan hasil penelitian yang terdiri dari: 

gambaran lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data, dan interprestasi dan 

pembahasan. 

Bab kelima: berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN ATAU TELAAH PENELITIAN 

TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Pemahaman Tajwid 

a. Pengertian Pemahaman 

Pemahaman dalam pembelajaran adalah tingkat kemampuan yang 

mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta 

fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hafal secara verbalitas, 

tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka 

operasionalnya dapat membedakan, mengubah, memberi contoh, dan 

mengambil keputusan. 

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau 

memahamisesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.dengan kata lain, 

memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari 

berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang 

setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.
6
 

                                                 
6
Yatin Al Fatoni. Upaya Meningkatkan Pemahaman Siswa dalam Pembelajaran Matematika 

Materi Bangun Datar dengan Metode Demonstrasi Pada Siswa Kelas II Semester II MI Ma’arif 
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Indikator pemahaman pada dasarnya yaitu dengan memahami sesuatu 

berarti seseorang dapat mempertahankan, membedakan, memperluas, 

menjelaskan, memberi contoh, dan mengambil keputusan. Indikator 

pemahaman menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna lebih luas 

atau lebih dalam dari pengetahuan. Dengan pengetahuan, seseorang belum 

tentu memahami sesuatu yang dimaksud secara mendalam, hanya sekedar 

mengetahui tanpa bisa menangkap makna dan arti dari sesuatu yang dipelajari. 

Sedangkan dengan pemahaman, seseorang tidak hanya bisa menghafal 

sesuatu yang dipelajari, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menangkap 

makna dari sesuatu yang dipelajari juga mampu memahami konsep dari 

pelajaran tersebut. Yang berarti bahwa, mengetahui belum tentu memahami. 

Tetapi, jika mampu memahami berarti telah mengetahui. 

b. Jenis-Jenis Pemahaman 

Pemahaman ini dapat dibagi menjadi 3 kategori, antara lain:
7 

a. Tingkat rendah: pemahaman terjemah mulai dari terjemahan dalam 

arti sebenarnya. Misal: bahasa asing dan bahasa Indonesia. 

b. Tingkat menengah: pemahaman yang memiliki penafsiran, yakni 

menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan diketahui beberapa 

bagian dari grafik dengan kejadian atau peristiwa. 

                                                                                                                                           
Tanjunganom Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang. Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta, 2014), 15. 

7
 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar , (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), 24. 
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c. Tingkat tinggi: pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi yang 

diharapkan, seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat 

membuat ramalan konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam 

arti waktu atau masalahnya. 

Untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap pelajaran yang 

disampaikan guru dalam proses belajar mengajar, maka perlu adanya 

penyusunan item tes pemahaman. Ada yang sebagian dalam bentuk 

gambar, dan ada yang dalam bentuk pilihan ganda atau tipe benar-salah, 

dan ada pula dalam bentuk isian atau uraian. 

c. Definisi tajwid 

Para ahli qira,ahmengatakan bahwa yang dimaksud dengan tajwid 

adalah menghiasi bacaan Al-Qur‟an, yakni memperlakukan setiap huruf 

sesuai dengan haknya dan runtutanya, mengembalikan huruf pada 

makhrajnya masing-masing, melantunkannya dengan cara yang baik dan 

sempurna tanpa berlebih-lebihan, dan hal-hal lainya sebagaimana 

disyaratkan oleh nabi,”siapa saja yang membaca Al-Qur’an yang sama 

persis ketika diturunkan, bacalah dengan mengikuti bacaan ibnu umm 

abd.”( Yakni Ibnu mas‟ud). 

Dan ibnu mas‟ud ternyata mempunyai andil besar dalam tajwid Al-

Qur‟an, tidak dapat diragukan lagi bahwa dalam pelafalan huruf-huruf Al-

Qur‟an, umat islam menerimanya dengan cara bertemu langsung dengan 

imam-imam qira’ah yang ujungnya nanti sampai kepada nabi SAW. Para 
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ulama memandang ceroboh terhadap orang yang membaca Al-Qur‟an 

tanpa disertai dengan tajwid.
8
 

d. Pentingnya memahami tajwid 

Tajwid sebagai suatu disiplin ilmu mempunyai kaidah-kaidah 

tertentu yang harus dipedomi dalam pengucapan huruf-huruf dari 

makhrajnya disamping harus pula diperhatikan hubungan setiap huruf 

dengan yang sebelum dan sesudahnya dalam cara pengucapanya. Oleh 

karena itu ia tidak dapat diperoleh hanya dengan dipelajari namun juga 

harus melalui latihan, praktek, dan menirukan orang yang baik bacaanya.  

Sehubungan dengan ini Ibnu Jaziri menyatakan didalam bukunya 

Mudzakar AS : “aku tidak mengetahui jalan peling efektif untuk mencapai 

puncak tajwid selain dari latihan lisan dan mengulang-ulang lafaz yang 

diterima dari mulut orang yang baik bacaanya. Dan kaidah tajwid itu 

brkisar pada cara waqaf, imalah, idgham, penguasaan hamzah, tarqiq, 

tafkhim, dan makharijul huruf”.9 

Jadi seseorang yang ingin membaca Al-Qur‟an dengan baik dan 

benar, sesuai dengan kaidah-kaidah, hak-hak, dan makhraj hurufnya, maka 

orang tersebut diwajibkan untuk dapat menguasai ilmu tajwid, dan melatih 

lisannya, dengan cara mempraktekkan tajwid tersebut dalam membaca Al-

Quran. 

                                                 
8
Muhammad Bin Alawi, Zubdah Al-Itqan Fi Ulum Al-Quran,(Bandung: CV PUSTAKA 

SETIA, 1999), 54 
9
 Mudzakar AS, Studi Ilmu-Ilmu Qur’an,(Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa,2014), 265 
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2. Motivasi Baca 

a. Motivasi baca 

Menurut Atkinson menyatakan dalam bukunya Purwa Admaja, 

motivasi adalah sebagai suatu tendensi seseorang untuk berbuat yang 

meningkat guna menghasil satu hasil atau lebih pengaruh. A.W. Bernard 

dalam bukunya Purwa Admajamotivasi sebagai fenomena yang dilibatkan 

dalam perangssangan tindakan kearah tujuan tertentu yang sebenarnya kecil 

atau bahkan tidak ada gerakan sama sekali kearah tujuan tertentu. Abraham 

Maslow mendefinisikandalam bukunya Purwa Admaja motivasi adalah suatu 

yang bersifat konsta / tetap. Tidak pernah berakhir, berfluktuasi dan bersifat 

kompleks, dan hal tersebut kebanyakan merupakan karakteristik universal 

pada setiap kegiatan organisme.
10

 

Menurut mc. Donalddalam bukunya Noer Rahmah, motivasi adalah 

perubahan energy dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya 

“feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap tujuan dari pengertian 

diatas mengandung tiga elemen penting yaitu: 

1. Bahwa motivasi mengawali terjadinya perubahan energy pada diri 

manusia. 

2. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa feeling afeksi seseorang. 

                                                 
10

 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan Dalam Prespektif Baru,(Yogyakarta: Ar-Ruz 

Media, 2013), 319-320 
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3. Motivasi dirancaang karena adanya tujuan.
11

 

Dalam kegiatan belajar motivasi dapat dikatakan sebagai daya 

penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, dalam 

kaitanya dengan baca al-quran motivasi berperan sebagai penggerak pada diri 

siswa untuk mau membaca AL-Qur‟an, untuk mau belajar membaca, dan 

memdorong siswa untuk mencapai prestasi/ kemampuan membaca yang 

tinggi.
12

 

 

 

b. Macam-macam motivasi 

Sardiman mengatakan motivasi ada berbagai macam yaitu: 

1) Motivasi dilihat dari dasar pembentukanya 

a. Motif-motif bawaan 

Yaitu motivasi yang dibawa sejak lahir, contoh dorongan untuk makan, 

minum, bekerja,dll. 

b. Motif-motif yang dipelajari 

Motif yang timbul karena dipelajari. Contoh dorongan untuk belajar suatu 

bidang pengetahuan. 

2) Jenis motivasi menurut pembagian woodworth dan marquis 

                                                 
11

Noer Rahmah, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 2012),240. 
12

Sardiman A M, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar,(Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 1996 ), 75 
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a. Motif atau kebutuhan organis, meliputi kebutuhan makan, minum, sek 

dan kebutuhan untuk beristirahat. 

b. Motif darurat, yaitu motif menyelamatkan diri, membalas, berusaha, 

memburu dll. 

c. Motif objektif, dalam hal ini menyangkut kebutuhan melakukan 

eksplorasi, melakukan manipulasi, untuk menaruh minat. 

3) Motivasi jasmani dan rohani 

Ada bebrapa ahli yang menggolongkan jenis motivasi itu menjadi dua 

jenis yaitu motivasi jasmani dan motivasi rohaniah. Yang termasuk 

motivasi jasmani adalah reflex, insting otomatis, nafsu. Sedangkan tang 

termasuk motivasi rohaniah adalah kemauan. 

4) Motivasi intrinsic dan ekstrinsik  

a. Motivasi intrinsic 

Yaitu motivasi yang menjadi aktif dan berfungsi tidak perlu dirangsang 

dari luar, karena dalam diri seseorang sudah ada dorongan melakukan 

sesuatu. 

b. Motivasi ekstrinsik 

Yaitu motif yang aktif dan berfungsi jika ada rangsangan dari luar.
13

 

 

3. Prestasi Baca Al-Qur’an 

                                                 
13

Noer Rahmah, Psikologi Pendidikan,…,251-255. 
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Banyak definisi yang dikemukakan para ulama tentang pengertian Al-

Qur‟an. Diantaranya yang dikemukakan oleh ulama ushul (Al-Qur‟an adalah 

firman allah yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada nabi Muhammad 

saw, ditulis dalam mushaf yang dissampaikan dengan mutawatir dan bila 

dibaca menjadi nilai ibadah).
14

 

Ibadah membaca Al-Qur‟an itu membuat tepat bacaan per hurufnya, 

yakni masing-masing huruf atau perhurufnya bisa terbaca dengan benar, 

dengan semua ketentuanya, dengan menggunakan tajwid. Bukan membaca 

tergesa-gesa yang sehingga ada huruf yang terlipat, samar, dsan kehilangan 

haknya.atau dengan dilagukan sampai merusak ketentuan bacanya. Karena 

menggunakan tajwid itu hukumnya fardlu „ain berdasarkanbebrapa nash/dalil 

Al-Qur‟an, al-hadist dan ijma‟ul ummah/mufakatnya para ulama. 

Allah berfirman: 

[                                                                         ٤]ورتل القرءان ترتيا  

 artinya: dan bacalah AL-Qur’an dengan perlahan-lahan dan jelas. 

Firman tersebut dikuatkan sabda rosul, “tartilan, dengan tartil yang 

sesungguhnya” supaya diperbaiki betul dalam membaca Al-Qur‟an.  

Berkata saiyyidina ali r.a yang artinya: “tartil ialah memperbaiki 

bacaan huruf-huruf dan mengetahui perihalnya waqof”. Dalil hadis antara lain 

seperti sabda nabi saw yang artinya:”banyak orang yang membaca Al-Qur‟an, 

                                                 
14

Retno Kartini, Kemampuan Membaca Dan Menulis Huruf AL-Qur’an Pada Siswa 
Smp,..,14. 
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sedang Qur‟an malah mengutuk mereka”yaitu, yangv terkena kutukan adalah 

jika membacanya sampai merusak bacaan atau makna Al-Qur‟an yanag 

dibaca, atau sebab tidak mau mengamalkan ajaran yang terkandung dalam Al-

Qur‟an. Sedang membaca Al-Qur‟an dengan tartil dan tajwid itu termasuk 

mengamalkan ajaran yang terkandung dalam ajaran Al-Qur‟an.Kemudian 

dalil dari ijma‟ul ummah, buktinya semua ulama‟ sepakat mewajibkan tajwid 

mulai dari para sahabat nabi saw. Sampai para ulama zaman sekarang. 

Tajwid menurut bahasa artinya memperbaiki atau membuat baik. 

Sedangkan menurut istilah para ulama quro‟ adalam membaca al-quran 

didalam nazhom jazariyyah teringkas menjadi empat bait, yaitu: tajwid itu 

haknya huruf dipenuhi, sifat bacaanya huruf semua bunyi, tiap huruf terbaca 

makhraj aslinya, lafaz sama yang seimbang bacanya, dengan 

menyempurnakan tanpa menambahi, dengan halus tanpa nyukari, tidak beda 

tidak tahu tajwid dan tak tahu, melatih bagus dan berguru harus mau. 

Sedangkan makhorijul bhuruf adalah tempat keluarnya huruf. Untuk 

mengetahui makhraj itu sebelumnya perlu dimengerti lebih dulu bahwa huruf 

itu terjadinya dari suara yang memusat pada makhraj(tempat tertentu).
15

 

Dalam membaca Al-Qur‟an harus bisa menerapakan keseluruhan dari 

ketentuan membaca, yang sudah dijelaskan diatas, yaitu meliputi: tartil dalam 

                                                 
15

Al-Hajj Maftuh Bin Basthul Birri, Standar Tajwid Bacaan Al-Qur’an, (Kediri: Madrasah 

Murottil Qur‟an P.P. Lirboyo),23. 
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membaca, tidak tergesa-gesa, memberikan hak huruf, waqof, dan menguasai 

tajwid. 

 

B. Telaah Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian yang ditulis oleh Khikmatul Susanti dengan judul 

pengaruh minat belajar kitab syifa al-jinan(kitab tajwid) terhadap kemampuan 

membaca al-quran siswa kelas 1 md miftahul huda putri mayak tonatan 

ponorogo tahun ajaran 2012/2013, terdapat bebrapa kesimpulan yaitu:. Hasil 

perhitungan dari koefisien determinasi (R
2
) nilai tergolong rendah yaitu 

2,035151046 %, artinya variabilitas / keragamnan factor minat belajar kitab 

syifa al-jinan (X) hanya berpengaruh sebesar 2,035151046 % terhadap 

kemampuan membaca al-quran  (Y) sehingga wajar apabila didapatkan 

kesimpulan H0 (minat belajar kitab syifa al-jinan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kemampuan membaca al-qur‟an siswa 1 madrasah miftahul huda 

mayak tonatan ponorogo tahun ajaran 2012/2013) dan 97,964848954% 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Dalam penelitian ini terdapat persamaan 

yaitu dalam skripsi yang ditulis oleh Khimatul Susanti meneliti tentang 

pengaruh minat belajar kitab syifa bal-jinan dengan kemampuan membaca al-

qur‟an. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuni Amri Priyanti dengan 

judul “Hubungan antara Penguasaan Ilmu Tajwid dengan Kemampuan 

Membaca dan Menghafal Al-Qur‟an Surat Pendek Siswa MI Maarif NU 
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Rawalo Banyumas” dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

pertama, Hubungan antara penguasaan ilmu tajwid dengan kemampuan 

membaca al-Qur‟an diperoleh  sebesar 0,437. Pada uji signifikansi diketahui 

bahwa r hitung (0,437) lebih besar dari r tabel pada taraf signifikansi 5% 

(0,320) dan 1%  (0,413). Jadi, hipotesis yang menyatakan “ada hubungan 

yang positif dan signifikan antara ilmu tajwid dengan kemampuan membaca 

dan menghafal al-Qur‟an surat pendek siswa di MI Maarif NU Rawalo 

Kabupaten Banyumas”  diterima dan hipotesis yang menyatakan “tidak ada 

hubungan yang positif dan signifikan antara penguasaan ilmu tajwid dengan 

kemampuan membaca al-Qur‟an siswa di MI Maarif NU Rawalo Kabupaten 

Banyumas” ditolak. Kedua, Hubungan antara penguasaan ilmu tajwid dengan 

kemampuan menghafal al-Qur‟an suratan pendek diperoleh  sebesar 0,403. 

Pada uji signifikansi diketahui bahwa r hitung (0,403) lebih besar dari nilai r 

tabel pada taraf signifikansi 5% (0,320), namun pada taraf 1% r hitung (0,403) 

lebih kecil dari nilai r tabel (0,413). Jadi, hipotesis yang menyatakan “tidak 

ada hubungan yang positif dan signifikan antara ilmu tajwid dengan 

kemampuan menghafal al-Qur‟an suratan pendek siswa di MI Maarif NU 

Rawalo Kabupaten Banyumas diterima” dan hipotesis yang menyatakan “ada 

hubungan yang positif dan signifikan antara ilmu tajwid dengan kemampuan 

menghafal al-Qur‟an suratan pendek siswa di MI Maarif NU Rawalo 

Kabupaten Banyumas” ditolak.Sedangkan penelitian yang ditulis oleh Yuni 
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Amri Priyanti terdapat persamaan yaitu hubungan antara ilmu tajwid dengan 

kemampuan membaca al-qur‟an.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mustinganah dengan judul 

“Korelasi antara Kemampuan Baca Tulis Al-Qur‟an dengan Motivasi Tadarus 

Al- Qur‟an Siswa Kelas VIII SMP N 31 Semarang”, maka dapat di tarik 

kesimpulan sebagai berikut; pertama, Kemampuan baca tulis Al-Qur‟an siswa 

kelas VIII SMP N 31 Semarang termasuk dalam kriteria sedang. Hal ini 

dibuktikan dengan data kuantitatif dari hasil tes dengan nilai rata-rata sebesar 

76,97 yaitu berada pada interval nilai  71–83. Dengan beberapa faktor yang 

mempengaruhi diantaranya: siswa  mengikuti kegiatan TPQ dan les ngaji 

privat. Kedua, Motivasi tadarus Al-Qur‟an siswa kelas VIII SMP N 31 

Semarang  termasuk dalam kriteria sedang. Hal ini dibuktikan dengan data 

kuantitatif dari hasil angket dengan nilai rata-rata sebesar 63,09, yaitu berada 

pada interval nilai 59- 67. Dengan beberapa faktor yang mendukung 

diantaranya  kesadaran akan pentingnya tadarus Al-Qur‟an karena tidak hanya 

ingin mendapat pahala atau hadiah bahkan pujian semata, melainkan ingin 

mendapat Ridho Allah SWT.  Namun selain ada faktor pundukung juga ada 

faktor yang menghambat diantaranya kurangnya dorongan dari pihak luar 

seperti orang tua. Hal ini disebabkan karena kesibukan dan rutinitas orang tua 

di luar rumah. Ketiga, Terdapat korelasi yang signifikan antara kemampuan 

baca tulis Al-Qur‟an dengan motivasi tadarus Al-Qur‟an siswa kelas VIII 

SMP N 31 Semarang. Hal ini di buktikan dengan nilai ro  lebih besar dari 
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pada nilai rt (tabel) baik pada taraf signifikansi 5% dengan jumlah responden 

sebanyak 33, diperoleh rt = 0, 344< ro= 0,653. Pada taraf signifikansi 1% 

dengan jumlah responden sebanyak 33, diperoleh rt = 0,442 < ro= 0,653. Dan 

menunjukkan bahwa hubungan tersebut masuk pada kriteria sedang, karena 

0,410 < r < 0,700, serta arah korelasinya positif. Dengan interpretasi bahwa 

ada korelasi positif antara kemampuan baca tulis Al-Qur‟an dengan motivasi 

tadarus Al-Qur‟an siswa kelas VIII SMP N 31 Semarang. Dengan demikian 

semakin baik kemampuan baca tulis Al-Qur‟an siswa, semakin tinggi pula 

motivasi tadarus Al-Qur‟an siswa kelas VIII SMP N 31 Semarang.Dalam 

penelitian diatas yang ditulis oleh Mustinganah terdapat kesamaan 

pembahasan yaitu pengaruh motivasi tadarus al-qur‟an dengan kemampuan 

baca al-qur‟an. 

Dalam penelitian Sulaikah dengan judul “ Korelasi Motivasi Dan 

Minat Siswa Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Fiqih Kelas VIII Mts 

Negeri Purwantoro Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012” dengan 

kesimpulan: 1. Motivasi siswa kelas VIII dalam kategori cukup yakni 

mencapai 58%. 2. Minat siswa kelas VIII dalam kategori cukup yakni 

mencapai 67%. 3. Prestasi belajar siswa kelas VIII dalam kategori cukup 

yakni mencapai 58%. 4. Ada korelasi positif yang signifikan antara motivasi 

dan minat siswa terhadap prestasi belajar mata pelajaran fiqih klas VIII Mts 

Negeri Purwantoro Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan koefisien 

korelasi sebesar (0,456444740,456). Pada taraf signifikan 5% t0: 0,456 dan tt : 
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0,217 taraf signifikan 1% t0 : 0,456 dan tt : 0,283, sehingga t0 >tt maka ha 

diterima dan h0 ditolak.Dalam penelitian diatas terdapat persamaan yaitu 

pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Menurut Uma Sekaran “kerangka berfikir merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungandengan berbagai factor yang 

telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka 

kerangka berfikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-

pemahaman yang lainya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan 

menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari 

keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan”.16
 

Banyak factor yang berhubungan dengan prestasi baca Al-Qur‟an, 

antara lain adalah factor individual dan factor eksternal, adapun factor 

individual adalah aspek fisiologis yang meliputi : kondisi jasmani, dan 

keadaan organ-organ kusus seperti, panca indra yang mempengaruhi 

kemampuan siswa, dan juga dari aspek psikologis yang meliputi: sikap, bakat, 

minat, kemampuan kognitif dan motivasi . Selain factor individual ada factor 

eksternal yang berhubungan pada hasil belajar siswa, yang meliputi: factor 

lingkungan yaitu: lingkungan social dan nonsosial, dan factor structural yang 

                                                 
16

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B,(JAKARTA: 

Alfabeta,2011)60. 
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meliputi: pendekatan, gaya, dan metode pembelajaran. Salah satu factor 

adalah factor psikologis, hal tersebut dapat digambarkan pada diagram 

dibawah ini:  

 

 

 

 

Gambar 1. 

Factor Yang Berhubungan Dengan Prestasi Baca Al-Qur‟an 

 

prestasi baca Al-

Qur'an

sikap

bakat

kemampuan 

kognitif

pemahaman 

materi (tajwid)

minat

motivasi baca
motivasi intrinsik 

dan ekstrinsik
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Seperti yang sudah dijelaskan bahwa salah satu factor yang 

berhubungan dengan prestasi baca Al-Qur‟an adalah kemampuan kognitif 

(pemahaman tajwid) dan motivasi baca (intrinsic dan ekstrinsik), adapun alur 

hubungan atau korelasi antara factor tersebut dapat dilihat pada diagram di 

bawah ini: 

Gambar 1.1 

Alur Korelasi Prestasi Baca Al-Qur‟an 

 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka, maka dapat diajukan 

kerangka berfikir penelitian sebagai berikut:  

Variable independen (X): X1 pemahaman tajwid 

 X2 motivasi baca AL-Qur‟an 

pemahaman 

materi (tajwid) Al-Qur'an

prestasi baca Al-

Qur'an

motivasi baca

(intrinsik dan 

ekstrinsik)
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Variable dependen    (Y): prestasi baca AL-Qur‟an 

1. Jika pemahaman tajwid dan motivasi baca siswa tinggi maka 

prestasi baca AL-Qur‟an siswa akan tinggi. 

2. Jika pemahaman tajwid dan motivasi baca siswa rendah maka 

prestasi baca AL-Qur‟an siswa akan rendah. 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Dan akan dibuktikan kebenaranya secara empiris berdasarkan 

data di lapangan. Untuk itu peneliti melakukan pengumpulan data. 

Pengumpulan data dilakukan pada populasi tertentu yang telah ditetapkan 

peneliti.
17

 

Adapun pengajuan hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H0 : tidak adakorelasi yang signifikan antara pemahaman tajwid 

dan motivasi baca dengan prestasi baca AL-Qur‟an siswa kelas X MA 

MIFTAHUSSALAM KAMBENG. 

Ha :ada korelasi yang signifikan antara pemahaman tajwid dan 

motivasi baca dengan prestasi baca AL-Qur‟an siswa kelas X MA 

MIFTAHUSSALAM KAMBENG. 

 

  

                                                 
17

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,I(Bandung: 

Alfabeta, 2006), 50. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. RancanganPenelitian 

1. Pendekatanpenelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu suatu 

proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka 

sebagai alat ukur menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita 

ketahui.
18

 

2. Jenispenelitian 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Asosiatif 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua 

variabel atau lebih. 
19

 

Variable dalampenelitianiniadalah: 

1. Variable independenadalah variable yang 

mempengaruhiataumenjadisebabperubahanatautimbulnya variable lain 

dalamhalini variable dependen. Dalampenelitianini variable 

independennyaadalahpemahamantajwiddanmotivasibacasiswakelas X 

MA miftahussalamkambeng(X1 & X2) 

                                                 
18

 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014), 

37 
19

Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS, (Ponorogo : STAIN Po Press, 2012), 31 
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2. Variable dependenadalah variable yang dipengaruhi yang menjadiakibat, 

karenaadanya variable lain, yaitu variable 

independen.
20

Dalampenelitianini variable dependenyaadalahprestasibaca 

AL-Qur‟an siswakelasXMA miftahussalamkambeng.(Y). 

Paradigmapenelitianiniterdiriatasdua variable 

independendansatu variable dependen. 

 

B. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Populasiadalahkeseluruhansubjekpenelitianapabilaseoranginginmeneli

tisemuaelemen yang adadalamwilayahpenelitian, 

makapenelitianyamerupakanpenelitianpopulasi.
21

 

Populasiadalahwilayahgeneralisasi yang terdiriatas: objek/subjek yang 

mempunyaikualitasdankarakteristiktertentu yang 

ditetapkanolehpenelitiuntukdipelajaridankemudianditarikkesimpulanya.
22

 

Dalampenelitianini, populasi yang diambiladalahseluruhsiswakelas X 

MA miftahussalamkambeng, yang berjumlah 26 siswa. 

2. Sampel 

                                                 
20

AnditaDessyWulansari, PenelitianPendidikan: 

SuatuPendekatanPraktikDenganMenggunakan SPSS, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2012), 59. 
21

SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitian, SuatuPendekatanPraktek, (Jakarta: RinekaCipta, 

2013),173. 
22

Sugiyono, MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013),80. 
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Sampeladalahsebagianatauwakilpopulasi yang diteliti. 

Sampeldalampenelitianinisesuaidenganpendapatarikunto, 

apabilasubjeknyakurangdari 100 

lebihbaikdiambilsemuasehinggapenelitianyamenggunakanpenelitianpopulasi.

23
 

Penelitianinimenggunakanpenelitianpopulasikarenajumlahsubjek yang 

ditelitikurangdari 100, yaituberjumlah 26 siswa. 

 

C. InstrumenPengumpulan Data 

Instrument penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena 

yang diamati disebut variabel penelitian.
24

 

Table 3.  

Instrumen Pengumpulan Data 

Judul Penelitian Variabel Indikator Teknik 

“PENGARUH 

PEMAHAMA

N TAJWID 

DAN 

Pemahamanta

jwid 

 

1. Memahamihukumbacaa

n, nun mati/tanwin,  

2. gunnah,  

Tes 

                                                 
23

SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitian, SuatuPendekatan Praktek,..,174. 
24

Sugiyono, Memahami Penelitian Kuantitatif, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), 148. 
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MOTIVASI 

BACA AL-

QUR‟AN 

SISWA 

TERHADAP 

PRESTASI 

BACA AL-

QUR‟AN 

SISWA 

KELAS X 

MA 

MIFTAHUSS

ALAM 

KAMBENG 

TAHUN 

AJARAN 

2016/2017” 

 

3. qolqolah,  

4. mimsukun,  

5. idgham. 

6. Mad 

Motivasi baca 

al-qur‟an 

1. Dorongan 

1) Intrinsic 

a. kesadaranmembaca 

b. kesungguhan 

c. komitmen 

2) Ekstrinsik 

a. orientasimasadepan 

b. kepedulian 

2. Intensitasataufrequensi

membaca Al-Qur‟an 

Angket 

Prestasibaca 

al-qur‟an 

1. Nilaipraktekbaca al-

quransiswakelas X ma 

miftahussalamkambengt

ahunajaran 2016/2017 

Dokumentasi

nilai 

. 

Tabel3.1 

kisi-kisitespemahamantajwid 
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Indicator No.soal jumlah 

Nun sukunatautanwin 1. 2. 3. 4 4 

Gunnah 5 1 

Qolqolah 6.7 2 

Mad 8.9.10. 11 4 

Mimsukun 1`2.13.14 3 

Idgam 15 1 

Jumlah  15 

 

Tabel 3.2. 

kisi-kisimotivasibaca Al-Qur’an 

Indicator No.soal jumlah 

Doronganuntuktadarus/ 

baca Al-Qur‟an 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

9. 10. 

10 

Intensitas / 

frekuwensidalamtadarus 

/ membaca Al-Quran 

11. 12. 13. 14. 15. 

16. 17. 18. 19. 20 

10 

Jumlah  20 

 

D. TekhnikPengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a) Angket atau Kuesioner 
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Dalam penelitian dikenal beberapa jenis kuesioner, antara lain:a) 

Kuesioner tertutup. Dalam kuesioner ini tugas responden adalah memilih 

satu jawaban dari pilihan jawaban yang telah disediakan.b) Kuesioner 

terbuka. Kuesioner terbuka ini berupa pertanyaan-pertanyaan bebas yang 

memberi kebebasan pula kepada responden untuk 

menjawabnya.c)Kuesioner campuran. Merupakan gabungan antara dua 

kuesioner sebelumnya. Dalam kuesioner campuran ini, disamping telah 

ada jawaban yang disediakan juga ada pula titik-titik kosong untuk 

menampung kemungkinan jawaban yang belum tersedia.
25

 

Dalam penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan bentuk 

kuesioner tertutup. Karena, bentuk kuesioner ini mudah dijawab, tidak 

membutuhkan banyak waktu untuk menjawabnya, peryataan bersifat 

jelas, dan mudah dianalisis. Angket atau kuesioner diberikan kepada 

siswa kelas X MA miftahussalam kambeng untuk mengetahui 

hubunganantaramotivasi baca al-qur‟an dengan prestasi baca al-qur‟an 

siswa. 

 

b) Tes 

Secaraharfiahtesberasaldaribahasaperanciskunotestumdenganarti: 

piringuntukmenyisihkanlogam-logammulia, 

                                                 
25

Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitati, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), 

160 
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maksudnyadenganmenggunakanalatberupapiringituakandiperolehjenis-

jenislogammulia yang nilainyasangattinggi. Sedangkandalambahasa 

Indonesia diterjemahkandengantes,  yangartinyaujianataupercobaan. 

Aadapundarisegiistilah, menurut Anne 

Anastasidalamkaryatulisnyaberjudulpsychological testing, yang 

dimaksuddengantesadalahalatpengukur yang mempunyaistandart yang 

objektifsehinggadapatdigunakanuntukmengukurdanmembandingkankead

aaanindividu. 

Secaraumumadaduamacamfungsi yang dimilikiolehtesyaitu: 

sebagaialatukurpesertadidik, dansebagaialatpengukurkeberhasilan 

program pembelajaran. Dan 

darisegicaramengajukanpertanyaandanjawabantesdibagimenjadiduayaitu: 

testulisdanteslisan.
26

 

Dalam penelitian ini tes yang 

digunakanadalahtestulisdnberupabutirsoalpilihanganda, siswa diberi soal 

tes untuk mengetahui jawaban para siswa yang dapat mewakili tingkat 

pemahaman mereka. 

c) Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat dan 

                                                 
26

AnasSudijono, PengantarEvaluasiPendidikan,(Jakarta: Rajawali Pers,2009), 66-75. 
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sebagainya.
27

Metode dokumentasi ini akan dilakukan untuk 

mengambildokumennilaipraktekbacaAl-Qur‟an siswa, 

untukmengetahuiprestasiataukemampuanbacaAl-Quran siswa. 

 

E. TekhnikAnalisis Data 

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, 

sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah 

dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan 

dengan kegiatan penelitian. Dengan demikian teknis analisis data dapat 

diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data dengan tujuan 

mengolah data tersebut menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-

sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab 

masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik berkaitan 

dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi, atau menarik 

kesimpulan tentang karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh 

dari sampel.
28

 

 

1. Uji Validitas  

                                                 
27

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta : Rineka Cipta, 

2006), 231 
28

Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurrahman, Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam 

Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 52 
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Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen yang digunakan 

dapat mengukur apa yang hendak diukur. Validitas suatu instrumen 

penelitian adalah derajat yang menunjukkan dimana suatu tes mengukur 

apa yang hendak diukur. Prinsip suatu tes adalah valid, tidak universal. 

Validitas suatu tes yang perlu diperhatikan oleh para peneliti adalah 

bahwa ia hanya valid untuk suatu tujuan tertentu saja.
29

 

Rumus yang digunakan untuk mengukur instrumen tes dalam 

penelitian ini menggunakan rumus korelasi product moment. 

Dengan rumus: 

])(()([(

))((

2222
YYNXXN

YXXYN
Rxy 

  

Keterangan: 

rxy  : koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N : Jumlah Responden 

∑XY : Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skorY 

∑X : Jumlah seluruh Skor X 

∑Y : Jumlah seluruh Skor Y.
30

 

Bila harga korelasi dibawah r tabel maka dapat disimpulkan 

bahwa butir instrumen tersebut tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau 

                                                 
29

Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan kompetensi dan Praktiknya (Jakarta : PT Bumi 

Aksara, 2014), 121-122 
30

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1987), 

206 
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dibuang. Sebaliknya, bila harga korelasi diatas r tabel, maka butir 

instrumen tersebut dikatakan valid.
31

 

Untuk uji validitas instrument peneliti mengambil sampel 

sebanyak 26 respondendenganmenggunakan 35 item instrument 

dapatdilihatpadalampiran 1, 15 butirpertanyaanuntuk variable 

pemahammantajwid, dan 20 pernyataanuntuk variable motivasibaca al-

qur‟an. Dari hasilperhitunganvaliditas item instrument  pemahaman 

tajwid, dari 15 butir soal semua dinyatakan valid, adapun untuk 

mengetahui skor jawaban tes uji validitas pemahaman tajwid dapat diliha 

pada lempiran 3. 

Untuk variable motivasibaca al-qur‟an, dari 20 

butirsoalsemuadinyatakan valid, 

adapununtukmengetahuiskorjawabantesujivaliditasmotivasibaca al-

qur‟andapatdilihatpadalempiran 5. 

Untukhasilperhitunganujivaliditasbutirsoalpemahamantajwiddanm

otivasibacadapatdilihatpadalampiran 4 dan 6. Dan 

hasildariperhitungantersebutdapatdisimpulkandalam table berikutini: 

 

Table. 3.3 

RekapitulasiujivaliditasItem Instrument TesPemahamanTajwid 

 

                                                 
31

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D , 

(Bandung : Alfabeta, 2010), 121 
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No soal „r‟ hitung „r‟ table Keterangan 

1 0.637623 

 

0,388 Valid 

2 0.545904 

 

0,388 Valid 

3 0.773015 

 

0,388 Valid 

4 0.637623 

 

0,388 Valid 

5 0.626098 

 

0,388 Valid 

6 0.848217 

 

0,388 Valid 

7 0.698855 

 

0,388 Valid 

8 0.702861 

 

0,388 Valid 

9 0.738015 

 

0,388 Valid 

10 0.522635 

 

0,388 Valid 

11 0.620273 

 

0,388 Valid 

12 0.396167 

 

0,388 Valid 

13 0.706413 

 

0,388 Valid 

14 0.637623 

 

0,388 Valid 

15 0.707591 

 

0,388 Valid 

 

 

 

 

 

Table. 3.4 

RekapitulasiUjiValiditas Item Instrument angketmotivasibaca 

No soal “r” hitung “r” table Keterangan 

1 0.725676 

 

0,388 Valid 
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2 0.779743 

 

0,388 Valid 

3 0.757667 

 

0,388 Valid 

4 0.676657 

 

0,388 Valid 

5 0.565048 

 

0,388 Valid 

6 0.753778 

 

0,388 Valid 

7 0.916694 

 

0,388 Valid 

8 0.786709 

 

0,388 Valid 

9 0.867001 

 

0,388 Valid 

10 0.796805 

 

0,388 Valid 

11 0.696267 

 

0,388 Valid 

12 0.666586 

 

0,388 Valid 

13 0.548625 

 

0,388 Valid 

14 0.726257 

 

0,388 Valid 

15 0.856355 

 

0,388 Valid 

16 0.599146 

 

0,388 Valid 

17 0.759292 

 

0,388 Valid 

18 0.772674 

 

0,388 Valid 

19 0.751558 

 

0,388 Valid 

20 0.71421 

 

0,388 Valid 

 

2. Uji Reliabilitas 

Syarat lainnya yang juga penting bagi seorang peneliti adalah 

reliabilitas. Reliabilitas sama dengan konsistensi atau keajekan. Suatu 
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instrumen penelitian dikatakan mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi, 

apabila tes yang dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur 

yang hendak diukur. Semakin reliabel suatu tes memiliki persyaratan 

maka semakin berarti instrumen penelitian dapat menyatakan bahwa hasil 

suatu tes mempunyai hasil yang sama ketika dilakukan tes kembali. 
32

 

Adapun teknik yang digunakan untuk menganalisis reliabilitas 

instrumen ini adalah teknik belah dua (split hal) yang dianalisis dengan 

rumus Spearman Brown dibawah ini : 

r total tes=
2× � � ℎ  �
1+ � � ℎ  �  

Cara melakukan reliabilitas belah dua pada garis besarnya dapat 

dilakukan dengan urutan sebagai berikut : 

langkah 1  :Mengelompokkan item soal menjadi 2 bagian yaitu 

kelompok ganjil dan kelompok genap 

langkah 2   :Mencari koefisien korelasi dengan rumus Product Moment 

antara belahan pertama dan belahan kedua  

langkah 3  :Memasukkan nilai koefisien korelasi ke dalam rumus 

Spearman Brown
33

 

1. PerhitunganReliabilitasPemahamanTajwidSiswa 

                                                 
32

Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan kompetensi dan Praktiknya (Jakarta : PT Bumi 

Aksara, 2014), 127-128 
33

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D , 

(Bandung : Alfabeta, 2010), 186 
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Untukskorujireliabilitasdan table 

penolongreliabilitaspemahamantajwiddapatdilihatpadalampiran 7. 

∑XY= 856 

∑X= 144 

∑Y = 141 

∑X2
= 966 

∑Y2
 = 853 

])(()([(

))((

2222
YYNXXN

YXXYN
Rxy 

  

])141(853.26)144(966.26[

)141)(144(856.26

22 


X
 

 

19881221782073625116

2030422256



X

 

22974380

1952

X
  

10060860

1952  

885406757,3171

1952  

 = 0,615406757 

Ri
615406757,01

615406757,0.2


615406757,1

230813514,1  = 0,76121731 
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Dari hasilperhitunganreliabilitasdiatasdapatdiketahuinilaireliabilitas 

variable pemahamantajwidsiswakelas X MA MiftahussalamKambengsebesar 

0,761 kemudiandikonsultasikandengan r tablepadatarafsignifikan 5% 

adalahsebesar 0,374. Karena rhitung> r tablemaka instrument 

tersebutdapatdikatakan reliable. 

2. PerhitunganReliabilitasMotivasi Baca Al-Qur’an Siswa 

Untukskorujireliabilitasdan table penolongreliabilitasmotivasibaca al-

qur‟andapatdilihatpadalampiran 8. 

 

∑XY= 27249 

∑X = 833 

∑Y = 786 

∑X2
 = 29051 

∑Y2
 = 25752 

])(()([(

))((

2222
YYNXXN

YXXYN
Rxy 

  

])786(25752.26)833(29051.26[

)786)(833(27249.26

22 

X

 

]5175661437

654738708474

X
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3179733372

53736  

12459,56389

53736  

 = 0,952949711 

Ri
10,952949711

10,95294971.2


952949711,1

905899422,1  = 0,975908089 

 

Dari 

hasilperhitunganreliabilitasdiatasdapatdiketahuinilaireliabilitas variable 

motivasibaca al-qur‟ansiswakelas X MA MiftahussalamKambengsebesar 

0,975 kemudiandikonsultasikandengan r tablepadatarafsignifikan 5% 

adalahsebesar 0,374. Karena rhitung> r tablemaka instrument 

tersebutdapatdikatakan reliable 

3. Analisis korelasional  

 Untukmenjawabrumusanmasalah 1 dan2  menggunakan  analisis 

korelasi sederhana dengan metode Person atau sering disebut Product 

Moment Pearson. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut.  

 

])(()([(

))((

2222
YYNXXN

YXXYN
Rxy 

  

Keterangan: 
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rxy  : koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N : Jumlah Responden 

∑XY : Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skorY 

∑X : Jumlah seluruh Skor X 

∑Y : Jumlah seluruh Skor Y.
34

 

 

Nilai korelasi (r) berkisar antara 1 sampai -1, nilai semakin 

mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin 

kuat, sebaliknya nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua 

variabel semakin lemah. Nilai positi menunjukkan hubungan searah 

(X naik maka Y naik ) dan nilai negatif menunjukkan hubungan 

terbalik (X naik maka Y turun). 

 

Menurut sugiyono pedoman untuk memberikan interpretasi 

koefisien korelasi sebagai berikut. 
35

 

 

0,00 – 0,199 = Sangat rendah  

0,20 – 0,399 = Rendah  

0,40 – 0,599 = Sedang 

                                                 
34

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1987), 

206 
35

Edi Irawan, Pengantar Statistika Penelitian Pendidikan (Yogyakarta : Aura Pustaka, 2014), 

252 
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0.60 – 0,799 = Kuat  

0,80 – 1,000 = Sangat kuat 

5. Analisiskorelasiberganda 

Untukmenjawabrumusanmasalahnomor 3 

penelitimenggunakantekhnikanalisiskorelasiberganda. 

Tujuanyaadalahuntukmengetahuitingkatasosiatif (hubungan) beberapa 

variable bebassecarabersamaterhadap variable 

terikat.
36

Adapunrumusnyaadalah : 

 

2

22

2.11

21.2.1221
21

xrx

xrxryxryxryxryx
xRyx 

  

 

Ry.rx1x2 = (korelasiantara variable X1 dan X2secarabersamaterhadap Y) 

ry.x1 =   (korelasi X1 dengan Y) 

ry.x2 =   (korelasi X2 dengan Y) 

rx1x2 =   (korelasi X1 dengan X2) 

  

                                                 
36

DanangSunyoto, Praktik SPSS UntukKasus,(Yogyakarta: NuhaMedika, 2011).77 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran umum lokasi penelitian 

MA Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo berdiri tanggal 01 mei 

1985 yang berada di Dukuh Sukorejo RT.01 RW.02 Kambeng Slahung Ponorogo 

Jawa Timur yang berdiri dibawah naungan Yayasan Madrasah Miftahussalam 

Slahung dengan Akta Notaris Sutomo, SH Nomor 39 Jl. Soekarno-Hatta No 261 

Telp. -0352-48253-402534 Ponorogo dengan nomor statistic 131235020043.
37

 

 

1. Sejarah Berdirinya MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

Beredirinya berawal dari lembaga pendidikan non formal yaitu pondok 

pesantren salafiyah pada tahun 1963. Kala itu memiliki jumlah 

santri/santriwati yang kurang lebih 30 siswa. Tempat belajar berada diserambi 

masjid dengan dampar dan alas galar bamboo seadanya. Pada tahun 1964-

1965 jumlah santri meningkat tajam dilatarbelakangi adanya gerakan 

GESTAPU (PKI), para siswa berlindung dimadrasah dan membentuk 

kelompok prelawanan terhadap PKI. Seletah gerakan itu berakhir pada tahuin 

1966 para santri mulai merasa aman sehingga aktivitas belajar mereka surut. 

Pada perkrmbangan selanjutnya MA  Miftahussalam mulai    

mengikuti pendidikan formal sejak tahun 1985, dan mendapat piagam dari 

departemen agama dengan status terdaftar pada tahun 1999 dengan nomor 

E/35/94. Jenjang akreditasi dinaikkan menjadi diakui berdasarkan keputusan 

kepala kantor wilayah departemen agama provinsi Jawa timur dengan nomor: 

C/KW.13.4/MA/341/2005. Jenjang akreditasi yang masih berlaku sampai 

sekarang adalah akreditasi B dan BAN S/M dengan nomor: Dp. 009633 

                                                 
37

Lihat transkrip dokumen nomor 01/d/16-05-2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian 

ini. 



49 

 

 

MA miftahussalam dalam menyelenggarakan pendidikan 

menggunakan metode melestarikan metode yang lama yang baik dan 

mengambil metode baru yang baik. Dengan cara ini diharapkan Madrasah 

mampu mempertahankan tradisi yang lama dan actual dan mengikuti 

perkembangan yang sesuai dengan Visi Misi Madrasah.
38

 

 

2. Letak Geografis MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

MA Miftahussalam berada di dusun soborejo RT.01 RW.02 Desa/ 

kelurahan kambeng kec. Slahung kab. Ponorogo jaawa timur. MA ini 

memiliki letak geografis yang kurang strategis, karena terletak di pedesaaan 

dan dekat dengan pegununggan sehingga sebagian anak menempuh perjalanan 

ke madrasah ini dengan sepeda, speda motor bahkan ada yang berjalan kaki. 

Walaupu transportasinya kurang mendukung madrasah ini tetap 

diminati masyarakat sekitarnya, selain karena kondisi geografis yang kurang 

straregis dan banyak sekolah stingkat dan letaknya yang berdekatan namun 

madrasah ini berkembang secara stabil. 

Karena masyarakatnya adalah masyarakat pedesaan, maka mayoritas 

mata pencaharianya adalah petani. Disamping ad Madrsah Aliyah yang dalam 

ruang lingkup pondok pesantren juga terdapat beberapa lembaga pendidikan 

lainya seperti : Madrasah Diniah Takmiliyah, Madrasah Tsanawiyah, 

Madrasah Ibtidaiyah, Roudlotul Athfal Dan Play Group yang kesemuanya 

berada dalam naungan Yayasan Madrasah Miftahussalam.
39

 

 

 

 

                                                 
38

Lihat transkrip dokumen nomor 02/d/16-05-2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian 

ini. 

 
39

Lihat transkrip dokumen nomor 03/d/16-05-2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian 

ini. 
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3. Visi Misi Dan Tujuan 

a. Visi 

Terwujudnya lulusan madrsah yang beriman, dan berilmu, dan beramal 

shaleh, serta memiliki kemampuan dalam bidang IPTEK, olah raga dan 

penguasaan keilmuan klasik serta berwawasan lingkungan.
40

 

b. Misi 

1) Menumbuhkan sikap dan prilaku islami 

2) Melakukan bimbingan dan pembelajaran secara aktif, kreatif, efektif, 

dan menyenangkan sehingga siswa dapat berkembang secara optimal 

sesuai dengan potensi yang dimiliki 

3) Menciptakan lingkungan madrasah yang sehat, bersih, dan indah 

4) Mengembangkan life skill dalam setiap aktivitas pendidikan 

5) Menumbuhkan kemampuan siswa dalam penguasaan khazanah 

keilmuan klasik(kitab kuning) 

c. Tujuan 

1) Siswa dapat melaksanakan ibadah secara baik dan benar serta 

berakhlak mulia 

2) Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan 

dengan kebutuhan masyarakat 

3) Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh 

madrasah dan pemerintah 

4) Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan 

termasuk komite sekolah dan diputuskan oleh dewan pendidik yang 

dipimpin oleh kepala madrasah 

5) Siswa dapat memahami khazanah keilmuan klasik 

                                                 
40

Lihat transkrip dokumen nomor 04/d/16-05-2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian 

ini. 
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4. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga sangat penting keberadaanya 

karena dengan melihat dan membaca struktur organisasi, memudahkan kita 

untuk mengetahui sejumlah personel yang menduduki jabatan tertentu dalam 

lembaga tersebut. Melalui struktur teseburt pihak lembaga lebih mudah 

melaksanakan program yang telah direncanakan, mekanisme kerja, serta tugas 

dan tanggung jawab dapat berjalan dengan baik. Disamping itu juga untuk 

menghindari kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan 

kepada masing-masing personil dapat berjalan dengan lancar serta mekanisme 

kerja dapat diketahui dengan mudah.
41

 

 

5. Keadaan Siswa/Siswi MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

Data siswa/siswi MA Miftahussalam kambeng slahung ponorogo 

tahun ajaran 2016/2017 yang disajikan dalam table berikut ini:
42

 

No Kelas  Siswa 

1 X 26 

2 XI 27 

3 XII 29 

Jumlah  60 

 

 

 

 

 

                                                 
41

Lihat transkrip dokumen nomor 05/d/16-05-2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian 

ini. 

 
42

Lihat transkrip dokumen nomor 06/d/16-05-2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian 

ini. 
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6. Sarana Dan Prasarana 

Sarana prasarana merupakan komponen yang ikut menentukan 

keberhasilan proses pembelajaran, dengan adanya sarana prasarana yang 

cukup memadai maka akan memperlancar proses kegiatan belajar mengajar.
43

 

 

B. Deskripsi data 

Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah siswa MA 

Miftahussalam yang berjumlah 26 siswa. Dari data yang terkumpul selanjutnya 

peneliti sajikan secara deskriptif sebagai berikut: 

1. Deskripsi data tentang pemahaman tajwid siswa kelas X MA 

Miftahussalam kambeng slahung 

Deskripsi data tentang skor pemahaman tajwid siswa kelas X MA 

Miftahussalam kambeng slahung diperoleh dari angka tes yang 

didistribusikan kepada responden (26 siswa), adapun untuk skor jawaban 

tes tersebut adalah berupa angka sehingga mudah difahami. 

System penskoran mengggunakan interval, benar mendapat 1 dan 

salah mendapat 0. Adapun hasil skor pemahaman tajwid siswa kelas X 

MA Miftahussalam kambeng slahung dapat dilihat pada table berikut: 

 

Table. 4 

Skor pemahaman tajwid siswa kelas X MA Miftahussalam 

kambeng slahung 

No responden skor X 1 frekuensi 

1 14 93 7 

2 13 86 4 

3 12 80 3 

                                                 
43

Lihat transkrip dokumen nomor 07/d/16-05-2017 dalam lampiran laporan hasil penelitian 

ini. 
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4 10 66 3 

5 9 60 2 

6 8 53 1 

7 7 46 1 

8 6 40 1 

9 4 26 2 

10 3 20 2 

total 86 570 26 

 

Dari table diatas dapat diketahui bahwa skor tertinggi pada 

variable pemahaman tajwid adalah bernilai 93 dimiliki oleh 7 siswa, dan 

skor terendah bernilai 20 dimiliki oleh 2 siswa. 

 

2. Deskripsi data tentang Motivasi Baca Al-Qur‟an siswa kelas X MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung 

Deskripsi data tentang Motivasi Baca Al-Qur‟an siswa kelas X 

MA Miftahussalam Kambeng Slahung diperoleh dari angka angket yang 

didistribusikan kepada para responden 26 siswa. Adapun untuk skor 

jawaban angket tersebut addalah berupa angka yang diinterprestasikan 

sehingga mudah difahami. 

System penskoran dalam pengambilan data angket yaitu dengan 

menggunakan skala likert  dengan menggunakan ketentuan positif yang 

penskoranya adalah: 

Table.4.1 

Skala likert 

Jawaban  Skor 

Selalu 5 

Sering 4 

Kadang-kadang 3 

Pernah 2 

Tidak pernah 1 
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Adapun hasil skor angket motivasi baca Al-Qur‟an siswa MA 

Miftahussalam Kambeng dapat dilihat pada table berikut: 

 

Table. 4.2 

Skor motivasi baca Al-Qur’an siswa MA Miftahussalam 

Kambeng 

no X2 frekuensi 

1 84 1 

2 81 2 

3 80 1 

4 79 3 

5 78 1 

6 77 1 

7 76 1 

8 71 1 

9 70 3 

10 69 1 

11 65 1 

12 63 1 

13 43 1 

14 42 1 

15 41 3 

16 39 1 

17 35 1 

18 33 1 

19 32 1 

total 1158 26 

 

Dari table diatas dapat diketahui bahwa skor tertinggi pada 

variable motivasi baca al-qur‟an adalah bernilai 84 dimiliki 1 siswa, dan 

skor terendah bernilai 32 dimiliki oleh 1 siswa. 

3. Deskripsi data tentang prestasi baca Al-Quran siswa kelas X MA 

Miftahussalam kambeng slahung 

Deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk memberikan 

gambaran tentang sejumlah hasil nilai ulangan pada mata pelajaran an-
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nahdiyah , pada kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa kelas X MA 

Miftahussalam Kambeng sebagai berikut: 

 

Table. 4.3 

Skor prestasi baca al-qur’an siswa kelas X MA Miftahussalam 

Kambeng 

no Y Frekuensi 

1 81 1 

2 78 2 

3 75 1 

4 73 3 

5 70 2 

6 69 3 

7 68 4 

8 65 2 

9 57 4 

10 55 2 

11 50 1 

12 44 1 

Total 785 26 

 

Dari table diatas dapat diketahui bahwa skot tertinggi pada variable 

prestasi baca al-qura‟an adalah bernilai 81 dimiliki oleh 1 siswa, dan skot 

terendah bernilai 44 dimiliki oleh 1 siswa. 

 

C. Analisis Data(pengujian hipotesis) 

1. Uji normalitas 

Sebelum melakukan penghitungan untuk mengetahiu hubungan antara 

pemahaman tajwid dan motivasi baca al-qur‟an dengan prestasi baca al-qur‟an 

siswa kelas X MA Miftahussalam Kambeng tahun ajaran 2016/2017, maka 

dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah data dari setiap variable yang diteliti itu normal atau tidak. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus lilifors. Kemudian untuk 

hasil uji normalitas dapat dilihat pada table berikut ini: 

 

 

Table.4.4 

Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel N Kriteria Pengujian H0 Keterangan 

L Maksimum L Tabel 

X1 26 0,1635 0,200 Data Berdistribusi Normal 

X2 26 0,1913 0,200 Data Berdistribusi Normal 

Y 26 0,134 0,200 Data Berdistribusi Normal 

 

Dari table diatas, kemudian dikonsultasikan dengan harga ltabel nilai kritis 

uji lilifors pada lampiran 9, dengan taraf signifikan sebesar 1% dengan n=26 

adalah 0,200 dan dikonsultasikan dengan lmaksimum diperoleh bahwa masing-

masing lmaksimum lebih kecil dari pada ltabel sehingga h0 diterima yang berarti data 

tersebut berdistrbusi normal. Adapun hasil perhitungan uji normalitas dapat 

dilihat secara terperinci pada lampiran 10,11,12. 

 

Untuk menjawab rumusan masalah satu dan dua, yakni mengetahui 

apakah terdapat hubungan antara pemahaman tajwid dengan prestasi baca al-

qur‟an, mengetahui apakah terdapat hubungan antara motivasi baca al-qur‟an 

dengan prestasi baca al-qur‟an siswa kelas X MA Miftahussalam kambeng tahun 

ajaran 2016/2017, maka peneliti terlebih dahulu menghitung antarasetiap 

variable. Setelah hasil setiap variabeltersebut diperoleh, kemudian dilakukan 

pengujian kebenaran/kepalsuan dari hipotesa. Oleh karena itu, peneliti harus 

mengkonsultasikan hasil r hitung dengan r table pada table Henry E. Garret pada 

lampiran 16, namun sebelum itu, peneliti harus mencari derajat bebasnya(db) 

atau degress of freedom nya(df) dengan rumus db= n-nr, dimana db adalah 
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derajat bebas, n adalah number of cases, dan nr adalah banyaknya variable yang 

dikorelasikan.
44

 

Dalam penelitian ini, n=26 dan nr = 2, maka db= 26-2=24. Dengan harga 

“r” pada taraf signifikansi sebesar 5%, diperoleh harga r table 0,388 adapun 

perhitungan setiap variabelnya adalah sebagai berikut: 

 

2. Menganalisis Data Tentang Hubungan Antara Pemahaman Tajwid (X1) 

Dengan Prestasi Baca Al-Qur’an (Y) Siswa Kelas X MA Miftahussalam 

Kambeng Tahun Ajaran 2016/2017. 

1. Merumuskan Hipotesa (Ho dan Ha) 

H0 :Tidak  ada korelasi antara pemahaman tajwid dengan prestasi baca 

al-qur‟an siswa kelas X MA Miftahussalam Kambeng tahun ajaran 

2016/2017 

Ha   :Ada korelasi antara pemahaman tajwid dengan prestasi baca al-

qur‟an siswa kelas X MA Miftahussalam Kambeng tahun ajaran 

2016/2017 

2. Menyiapkan table perhitungan 

Diperlukan table penolong pada lampiran 13 

3. Menghitung koefisien korelasi
45
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22 
  

                                                 
44

Retno Widyaningrum, Statistika(Yogyakarta: Pustaka Felicha,2011)106 
45

Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan(Suatu Pendekatan Praktik Dengan 

Menggunakan Spss),(Ponorogo: STAIN PO PRESS,2012),111. 
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]2930944)-9861523182656)(2-(3595072[

64856  

  
]5208)(412416)(5[

64856  

  
2276866210

64856  

   64856
150892 ,9943

 

  = 0,429814833 

  = 0,429 

Dari perhitungan diatas maka diperoleh r hitung = 0,429 dan r table 0,388, 

maka r hitung> r table yang artinya ha diterima. Maka kesimpulanya adalah 

terdapat korelasi yang signifikan antara pemahaman tajwid dengan prestasi 

baca al-qur‟an siswa kelas X MA Miftahussalam Kambeng tahun jaran 

2016/2017. 

 

3. Menganalisis Data Tentang Hubungan Antara Motivasi Baca Al-Qur’an  

(X2) Dengan Prestasi Baca Al-Qur’an (Y) Siswa Kelas X MA 

Miftahussalam Kambeng Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

1. Merumuskan Hipotesa (Ho dan Ha) 

H0 :Tidak  ada korelasi korelasi antara motivasi baca al-qur‟an dengan 

prestasi baca al-qur‟an siswa kelas X MA Miftahussalam Kambeng tahun 

ajaran 2016/2017 

Ha   :Ada korelasi korelasi antara motivasi baca al-qur‟an dengan prestasi 

baca al-qur‟an siswa kelas X MA Miftahussalam Kambeng tahun ajaran 

2016/2017 
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2. Menyiapkan table perhitungan 

Diperlukan table penolong pada lampiran 14 

3. Menghitung koefisien korelasi
46

 

])(()([(

))((

2222
YYNXXN

YXXYN
Rxy 


 

 

])1712(114852.26()1619(109301.26[(

)1712)(1619()108964(26

22 
  

  
]2930944)-9861522621161)(2-(2841826[

61336  

  
]5208)(220665)(5[

61336   

 
1218247310

61336   

 61336

110374 ,2421
 

  = 0,555709365 

  = 0,555 

 

Dari perhitungan diatas maka diperoleh r hitung = 0,555 dan r table 0,388, 

maka r hitung> r table yang artinya ha diterima. Maka kesimpulanya adalah 

terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi baca al-qur‟an dengan 

prestasi baca al-qur‟an siswa kelas X MA Miftahussalam Kambeng tahun 

jaran 2016/2017. 

 

 

                                                 
46

Ibid,.111. 
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4. Menganalisis Data Tentang Hubungan Antara Motivasi Baca Al-Qur’an  

(X2) Motivasi Baca Al-Qur’an (X2) Siswa Kelas X MA Miftahussalam 

Kambeng Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

1. Merumuskan Hipotesa (Ho dan Ha) 

H0 :Tidak  ada korelasi korelasi antara pemahaman tajwiddengan 

motivasi baca al-qur‟an siswa kelas X MA Miftahussalam Kambeng 

tahun ajaran 2016/2017 

Ha   :Ada korelasi korelasi korelasi antara pemahaman tajwiddengan 

motivasi baca al-qur‟an siswa kelas X MA Miftahussalam Kambeng 

tahun ajaran 2016/2017 

2. Menyiapkan table perhitungan 

Diperlukan table penolong pada lampiran 15 

3. Menghitung koefisien korelasi
47
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Ibid,.111. 
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9100577610

225490  

=
225490

      301671 ,6371
 

= 0,74746834 

= 0,747 

Dari perhitungan diatas maka diperoleh r hitung = 0,747 dan r table 0,388, 

maka r hitung> r table yang artinya ha diterima. Maka kesimpulanya adalah 

terdapat korelasi yang signifikan antara pemahaman tajwid dengan motivasi 

baca al-qur‟an siswa kelas X MA Miftahussalam Kambeng tahun jaran 

2016/2017. 

 

5. Menganalisis Data Tentang Hubungan Antara Pemahaman Tajwid (X1) 

Dan Motivasi Baca Al-Qur’an (X2) Dengan Prestasi Baca Al-Qur’an (Y) 

Siswa Kelas X MA Miftahussalam Kambeng Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

Untuk menjawab rumusan masalah tiga, yakni mengetahui apakah 

terdapat hubungan antara pemahaman tajwid dan motivasi baca al-qur‟an 

dengan prestasi baca al-qur‟an siswa kelas X MA Miftahussalam kambeng 

tahun ajaran 2016/2017, maka peneliti terlebih dahulu menghitung antara 

setiap variable. Setelah hasil setiap variabeltersebut diperoleh, kemudian 

dilakukan pengujian kebenaran/kepalsuan dari hipotesa. Oleh karena itu, 

peneliti harus mengkonsultasikan hasil r hitung dengan r table pada table Henry E. 

Garret pada lampiran 16, namun sebelum itu, peneliti harus mencari derajat 

bebasnya(db) atau degress of freedom nya(df) dengan rumus db= n-nr, dimana 

db adalah derajat bebas, n adalah number of cases, dan nr adalah banyaknya 

variable yang dikorelasikan.
48

 

                                                 
48

Retno Widyaningrum, Statistika(Yogyakarta: Pustaka Felicha,2011)106 
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Dalam penelitian ini, n=26 dan nr = 3, maka db= 26-3=23. Dengan 

harga “r” pada taraf signifikansi sebesar 5%, diperoleh harga r table 0,396 

adapun perhitungan adalah sebagai berikut: 

 

1. Merumuskan Hipotesa (Ho dan Ha) 

H0 :Tidak  ada korelasi antara pemahaman tajwiddan motivasi baca al-

qur‟an dengan prestasi baca al-qur‟an siswa kelas X MA Miftahussalam 

Kambeng tahun ajaran 2016/2017 

Ha   : Ada korelasi antara pemahaman tajwiddan motivasi baca al-qur‟an 

dengan prestasi baca al-qur‟an siswa kelas X MA Miftahussalam 

Kambeng tahun ajaran 2016/2017 

2. Menyiapkan table perhitungan 

Diperlukan table penolong pada lampiran 16 

3. Menghitung koefisien korelasi berganda dengan rumus sebagai berikut:
49
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Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan(Suatu Pendekatan Praktik Dengan 

Menggunakan Spss),(Ponorogo: STAIN PO PRESS,2012),111. 
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441291589,0

357067718,0493552566,0   

441291589,0

136484848,0  

309284952,0  

 = 0,556133933 

 = 0,56 

Dari perhitungan diatas, maka diperoleh harga r hitung =0,56 dan rtabel= 

0,396, maka r hitung > rtabel yang artinya ha diterima. Kesimpulanya aadalah 

terdapat korelasi antara pemahaman tajwid dan motivasi baca al-qur‟an 

dengan prestasi baca al-qur‟an siswa kelas X MA Miftahussalam Kambeng 

tahun ajaran 2016/2017. 

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian signifikansi 

terhadap hasil diatas dengan menghitung fhitung sebagai berikut:
50
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Ibid, 106. 
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23

90,69071504

154642475,0  

030031089,0

154642475,0  

=5,14941283 

=5,15 

 

Dari data diatas, kemudian dibandingkan dengan ftabel dengan db 

pembilang =k dan db penyebut = (n-k-1). Jadi db pembilang = 2 dan db 

penyebut= 26-2-1=23. Dengan taraf signifikan 5% maka harga f table =3,42 

yang dapat dilihat pada lampiran 21. Harga f hitung = 5,15>f table =3,42,yang 

artinya h0 ditolak dan ha diterima. Jadi kesimpulan dari semua pernyataan di 

atas adalah terdapat korelasi yang signifikan antarapemahaman tajwid dan 

motivasi baca al-qur‟an dengan prestasi baca al-qur‟an siswa kelas X MA 

Miftahussalam Kambeng tahun ajaran 2016/2017. 

 

D. Interprestasi dan Pembahasan  

1. Interprestasi 

Untuk dapat memberi interpretasi terhadap kuatnya hubungan itu, maka 

dapat digunakan pedoman seperti yang tertera pada tabel berikut
51

 : 

 

 

 

Tabel 4.5 

Pedoman untuk memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

                                                 
51

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2010), 184 
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0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah  

0,40 – 0,599 Sedang  

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat kuat 

 

 

a. Interprestasi terhadapKorelasi Antara Pemahaman Tajwid (X1) Dengan 

Prestasi Baca Al-Qur’an (Y) Siswa Kelas X MA Miftahussalam Kambeng 
Tahun Ajaran 2016/2017. 

  

Untuk pengujian hipotesis, mencari derajat bebas (db/df) dengan 

menggunakan rumus db = N-nr. n=26 dan nr = 2, maka db= 26-2=24. Dengan 

harga “r” pada taraf signifikansi sebesar 5%, diperoleh harga r table 0,388. 

Dari korelasi product moment  maka diperoleh r hitung = 0,429 dan r table 0,388, 

maka r hitung> r table yang artinya ha diterima. Dengan demikian, hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini yakni hipotesis alternatif (Ha) yang berbunyi 

bahwa ada korelasi positif yang signifikan antaraPemahaman Tajwid Dengan 

Prestasi Baca Al-Qur‟an Siswa Kelas X MA Miftahussalam Kambeng Tahun 

Ajaran 2016/2017dapat diterima dengan tingkat hubungan yang sedang. 

 

b. Interprestasi terhadapKorelasi Antara motivasi baca al-qur’an (X2) 

Dengan Prestasi Baca Al-Qur’an (Y) Siswa Kelas X MA Miftahussalam 

Kambeng Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

Untuk pengujian hipotesis, mencari derajat bebas (db/df) dengan 

menggunakan rumus db = N-nr. N=26 dan nr = 2, maka db= 26-2=24. Dengan 

harga “r” pada taraf signifikansi sebesar 5%, diperoleh harga r table 0,388. 

Dari korelasi product moment  maka diperoleh r hitung = 0,555 dan r table 0,388, 

maka r hitung> r table yang artinya ha diterima. Dengan demikian, hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini yakni hipotesis alternatif (Ha) yang berbunyi 

bahwa ada korelasi positif yang signifikan antaramotivasi baca al-qur‟an 

Dengan Prestasi Baca Al-Qur‟an Siswa Kelas X MA Miftahussalam Kambeng 
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Tahun Ajaran 2016/2017dapat diterima dengan tingkat hubungan yang 

sedang. 

 

c. Interprestasi terhadapKorelasi Antara Pemahaman Tajwid (X1) dan 

motivasi baca al-qur’an (X2) Dengan Prestasi Baca Al-Qur’an (Y) Siswa 

Kelas X MA Miftahussalam Kambeng Tahun Ajaran 2016/2017. 

  

Untuk pengujian hipotesis, mencari derajat bebas (db/df) dengan 

menggunakan rumus db = N-nr. N =26 dan nr = 3, maka db= 26-3=23. 

Dengan harga “r” pada taraf signifikansi sebesar 5%, diperoleh harga r table 

0,396. 

Dari korelasi product moment  maka diperoleh r hitung = 0,56 dan r table 0,396, 

maka r hitung> r table yang artinya ha diterima. Dengan demikian, hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini yakni hipotesis alternatif (Ha) yang berbunyi 

bahwa ada korelasi positif yang signifikan antarapemahaman tajwid dan 

motivasi baca al-qur‟an dengan Prestasi Baca Al-Qur‟an Siswa Kelas X MA 
Miftahussalam Kambeng Tahun Ajaran 2016/2017dapat diterima dengan 

tingkat hubungan yang sedang. 

 

2. Pembahasan  

a. Korelasi Antara Pemahaman Tajwid (X1) Dengan Prestasi Baca Al-

Qur’an (Y) Siswa Kelas X MA Miftahussalam Kambeng Tahun 

Ajaran 2016/2017. 

Berdasarkan hasil analisis data di atas dengan perhitungan statistik 

korelasi product momentdikemukakan bahwar hitung = 0,429 dan r table 

0,388, maka r hitung> r table yang artinya ha diterima dan Ho ditolak. Dengan 

demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yakni Ha yang 

berbunyi terdapatkorelasi positif yang signifikan antaraPemahaman 

Tajwid Dengan Prestasi Baca Al-Qur‟an Siswa Kelas X MA 

Miftahussalam Kambeng Tahun Ajaran 2016/2017 diterima. 

Dalam teori telah dijelaskan bahwasalah satu factor yang 

berhubungan dengan prestasi baca Al-Qur‟an adalah kemampuan kognitif 

(pemahaman tajwid), seseorang yang ingin membaca AL-Qur‟an dengan 
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baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah, hak-hak, dan makhraj 

hurufnya, maka orang tersebut diwajibkan untuk dapat menguasai ilmu 

tajwid, dan melatih lisannya, dengan cara mempraktekkan tajwid tersebut 

dalam membaca AL-Quran, semakin tinggi seorang memahami kaidah-

kaidah tajwid maka akan baik pula bacaan al-qur‟annya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman tajwid 

ada hubunganya dengan kemampuan baca al-qur‟an siswa Kelas X MA 

Miftahussalam Kambeng Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

b. Korelasi Antara motivasi baca al-qur’an (X2) Dengan Prestasi Baca 

Al-Qur’an (Y) Siswa Kelas X MA Miftahussalam Kambeng Tahun 

Ajaran 2016/2017. 

Berdasarkan hasil analisis data di atas dengan perhitungan statistik 

korelasi product momentdikemukakan bahwar hitung = 0,555 dan r table 

0,388, maka r hitung> r table yang artinya ha diterima dan Ho ditolak. Dengan 

demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yakni Ha yang 

berbunyi terdapatkorelasi positif yang signifikan antaramotivasi baca Al-

Qur‟an dengan Prestasi Baca Al-Qur‟an Siswa Kelas X MA 

Miftahussalam Kambeng Tahun Ajaran 2016/2017 diterima. 

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa salah satu factor yang 

berhubungan dengan prestasi baca Al-Qur‟an adalah factor individual dan 

factor eksternal, adapun factor individual adalah aspek fisiologis yang 

meliputi : kondisi jasmani, dan keadaan organ-organ kusus seperti, panca 

indra yang mempengaruhi kemampuan siswa, dan juga dari aspek 

psikologis yang meliputi: sikap, bakat, minat, kemampuan kognitif dan 

motivasi, Dalam kegiatan belajar motivasi dapat dikatakan sebagai daya 

penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, dalam 

kaitanya dengan baca al-quran motivasi berperan sebagai penggerak pada 

diri siswa untuk mau membaca AL-Qur‟an, untuk mau belajar membaca, 
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dan memdorong siswa untuk mencapai prestasi/ kemampuan membaca 

yang tinggi. Semakin termotivasi seorang siswa untuk mau menbaca dan 

belajar al-quran, tentu akan semakin tinggi pula prestasinya dalam 

membaca Al-Qur‟an. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motivasi baca al-

qur‟an  ada hubunganya dengan kemampuan baca al-qur‟an siswa Kelas 

X MA Miftahussalam Kambeng Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

c. Korelasi Antara Pemahaman Tajwid (X1) dan motivasi baca al-

qur’an (X2) Dengan Prestasi Baca Al-Qur’an (Y) Siswa Kelas X MA 

Miftahussalam Kambeng Tahun Ajaran 2016/2017. 

Berdasarkan hasil analisis data di atas dengan perhitungan statistik 

korelasi bergandatdikemukakan bahwar hitung = 0,56 dan r table 0,396, maka r 

hitung> r table yang artinya ha diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yakni Ha yang berbunyi 

terdapatkorelasi positif yang signifikan antara pemahaman tajwid dan 

motivasi baca Al-Qur‟an dengan Prestasi Baca Al-Qur‟an Siswa Kelas X 

MA Miftahussalam Kambeng Tahun Ajaran 2016/2017 diterima. 

Dalam teori telah dijelaskan bahwa salah satu factor yang 

berhubungan dengan prestasi baca Al-Qur‟an adalah kemampuan kognitif 

(pemahaman tajwid) dan aspek psikologis yang salah satunya adalah 

motivasi. Semakin tinggi pemahaman tajwid seseorang dan semakin 

termotivasi untuk membaca dan belajar Al-Qur‟an maka semakin tinggi 

pula prestasi baca Al-Qur‟annya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman tajwid dan 

motivasi baca al-qur‟an  ada hubunganya dengan kemampuan baca Al-

Qur‟an siswa Kelas X MA Miftahussalam Kambeng Tahun Ajaran 

2016/2017. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraiandeskripsi data sertaanalisis data 

dalampenelitianinidapatdiambilkesimpulansebagaiberikut: 

 

1. Terdapatkorelasi yang 

signifikanantarapemahamantajwiddenganprestasibacaAl-Qur‟an siswakelas X 

MA MiftahussalamKambengtahunajaran 2016/2017. 

Berdasardarihasilperhitungankorelasional product moment diperolehrhitung = 

0,429 dan r table 0,388, 

Dengandemikiandapatdisimpulkanbahwapemahamantajwidberhubungandenga

nprestasibaca al-qur‟ansiswa. 

Jadisemakaintinggipemahamantajwidsiswamakaakansemakintinggi pula 

prestasibaca Al-Qur‟an siswa. 

 

2. Terdapatkorelasi yang signifikanantaramotivasibaca al-

qur‟andenganprestasibaca al-qur‟ansiswakelas X MA 

MiftahussalamKambengtahunajaran 2016/2017. 

Berdasarkanhasilperhitungankorelasi product moment diperolehrhitung = 0,555 

dan r table 0,388, DengandemikiandapatdisimpulkanbahwaMotivasibaca al-

qur‟ansangatberhubungandenganprestasibaca Al-Qur‟an. 

Jadisemakaintinggimotivasibaca Al-Qur‟an siswamakaakansemakintinggi 

pula prestasibaca Al-Qur‟an siswa. 

 

3. Terdapatkorelasi yang signifikanantarapemahamantajwiddanmotivasibacaAl-

Qur‟an denganprestasibacaAl-Qur‟an siswakelas X MA 

MiftahussalamKambengtahunajaran 2016/2017. 

Berdasarkanhasilperhitungankorelasionalbergandadiperolehkoefisienkorelasis
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ebesar  0,56. Jadi semakaintinggipemahamantajwiddanmotivasibaca Al-

Qur‟an siswamakaakansemakintinggi pula prestasibaca Al-Qur‟an siswa. 

 

Dengandemikian, hipotesis yang 

diajukandalampenelitianiniyakniterdapatkorelasi yang 

signifikanantarapemahamantajwiddanmotivasibacaAl-Qur‟an 

denganprestasibacaAl-Qur‟an siswakelas X MA 

MiftahussalamKambengtahunajaran 2016/2017 dapatditerima. 

 

B. Saran  

Dari hasilpenelitian yang telahdilakukan, penelitimemilikibeberapa 

saran antara lain: 

1. Bagi guru hendaknyamemperhatikantentangaspek yang 

berhubungandenganmateripembelajaran, 

termasukdalamhalpemahamantajwid, lebihditingkatkan, 

dengandemikianmakaprestasibacaAl-Qur‟an akanmeningkat 

2. Bagisiswadiharapkanuntukterusberusahamenjagadanmeningkatkanmotiva

sidalammembacaAl-Qur‟an, 

dandapatmeningkatkanprestasidalammembacaAl-Qur‟an 

3. Bagipenelitiselanjutnya demi 

peningkatankualitaslembagapendidikanpenulismenyarankanbahwaperludi

adakanpenelitianlebihlanjutuntukmengetahui factor lain yang 

berhubungandengaprestasimembacaAl-Qur‟an 

kecualipemahamantajwiddanmotivasibacaAl-Qur‟an. 
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