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ABSTRAK 

 

Yekti Rizki Romadhonia, 2019. Korelasi Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an, Menghafal Al-Qur’an, dan Prestasi 

Belajar Al-Qur’an Hadits Siswa Kelas V MI Mamba’ul 

Huda Ngabar Tahun Pelajaran 2018/2019. Skripsi. Jurusan  

Pendidikan  Guru  Madrasah  Ibtidaiyah  dan  Ilmu  

Keguruan  Institut  Agama  Islam  Negeri  Ponorogo. 

Pembimbing  Kurnia  Hidayati, M. Pd. 

Kata Kunci: Kemampuan Membaca Al-Qur’an, 

Kemampuan Menghafal Al-Qur’an, 

Prestasi Belajar  

Prestasi Belajar merupakan tingkat keberhasilan yang 

dicapai dari suatukegiatan atau usaha yang dapat 

memberikan kepuasan emosional, dan dapat diukur dengan 

alat atau tes tertentu.Prestasi belajar dipengaruhi oleh 

banyak faktor, baik faktor eksternal maupun internal.Sama 

halnya prestasi belajar Al-Qur‟an Hadits siswa MI 

Mamba‟ul Huda Ngabar dipengaruhi oleh kemampuan 

membaca dan menghafal Al-Qur‟an.Apabila kemampuan 

membaca Al-Qur‟an baik, maka prestasi belajar Al-Qur‟an 

Hadits baik pula.Apabila kemampuan menghafal Al-Qur‟an 

baik, maka prestasi belajar Al-Qur‟an Hadits baik.Namun, 

ada juga terlihat kemampuan membaca dan menghafal Al-

Qur‟an baik, tetapi prestasi belajar Al-Qur‟an Hadits kurang 

baik.Hal ini dibutuhkan kerjasama antar guru untuk 

meningktakan prestasi belajar siswa. 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui 

korelasi kemampuan membaca Al-Qur‟an dan prestasi 

belajar Al-Qur‟an Hadits siswa kelas V MI Mamba‟ul Huda 

Ngabar Ponorogo, (2) Mengetahui korelasi kemampuan 

menghafal Al-Qur‟an dan prestasi belajar Al-Qur‟an Hadits 

siswa kelas V MI Mamba‟ul Huda Ngabar Ponorogo, (3) 

Mengetahui korelasi kemampuan membacaAl-Qur‟an, 
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menghafal Al-Qur‟an dan prestasi belajar Al-Qur‟an Hadits 

siswa kelas V MI Mamba‟ul Huda Ngabar Ponorogo. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data 

menggunakan angket dan dokumentasi. Untuk uji validitas 

menggunakan korelasi product moment, uji reliabilitas 

menggunakan Split Half dan Alpha Cronbach, dan uji 

normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, untuk 

mengetahui penentuan kategori menggunakan rumus standar 

deviasi, sedangkan untuk menganalisa data yang digunakan 

adalah rumus korelasi berganda (multiple correlation). 

Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa (1) 

Diperoleh nilai rtabel = 0,217 dan rhitung = 0,329 di mana 

rhitung> rtabel maka Ha diterima. Kesimpulannya ada korelasi 

antara kemampuan membaca Al-Qur‟an dan prestasi belajar 

Al-Qur‟an Hadits siswa kelas V MI Mamba‟ul Huda Ngabar 

tahun pelajaran 2018/2019. (2) Diperoleh nilai rtabel = 0,217 

dan rhitung = 0,058  di mana rhitung< rtabel maka Ha ditolak. 

Tidak ada korelasi kemampuan menghafal Al-Qur‟an dan 

prestasi belajar Al-Qur‟an Hadits siswa kelas V MI 

Mamba‟ul Huda Ngabar tahun pelajaran 2018/2019. (3) 

Diperoleh nilai Fhitung = 4,91 dan Ftabel = 3,11 dimana Fhitung> 

Ftabel maka Ha diterima.Ada korelasi kemampuan 

membacaAl-Qur‟an, menghafal Al-Qur‟an dan prestasi 

belajar Al-Qur‟an Hadits siswa kelas V MI Mamba‟ul Huda 

Ngabar tahun pelajaran 2018/2019. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Agama Islam merupakan sebutan 

yang diberikan pada salah satu subyek pelajaran yang 

harus dipelajari oleh Siswa muslim dalam 

menyelesaikan pendidikannya pada tingkat tertentu.Ia 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

kurikulum suatu sekolah sehingga merupakan alat untuk 

mencapai salah satu aspek tujuan sekolah yang 

bersangkutan.
1
 

Pendidikan Agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah 

terdiri atas empat mata pelajaran, yaitu: Al-Qur‟an 

Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, dan Tarikh (Sejarah 

Kebudayaan Islam). Masing-masing mata pelajaran 

tersebut pada dasarnya saling terkait, isi, dan 

melengkapi.Al-Qur‟an Hadits merupakan sumber 

akidah-akhlak, syari‟ah/fiqih (ibadah, muamalah), 

sehingga kajiannya berada di setiap unsur tersebut. Al-

Qur‟an Hadits, menekankan pada kemampuan baca tulis 

                                                           
1
Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam 

(Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2009), 5. 
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yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual 

dan kontekstual, serta mengamalkan 

kandungannyadalam kehidupan sehari-hari.
2
Mata 

pelajaran Al-Qur‟an Hadits di Madrasah Ibtidaiyah 

adalah salah satu mata pelajaran PAI yang menekankan 

pada kemampuan membaca danmenulis Al-Qur‟an dan 

Hadits dengan benar, serta hafalan terhadap surat-surat 

pendek dalam Al-Qur‟an, pengenalan arti atau makna 

secara sederhana darisurat-surat pendek tersebut dan 

hadits-hadits tentang akhlak terpuji untuk diamalkan 

dalam kehidupan sehari-hari melalui keteladanan dan 

pembiasaan. Secara subtansial mata pelajaran Al-Qur‟an 

Hadits memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi 

kepada peserta didik untuk mencintai kitab sucinya, 

mempelajari dan mempraktikkan ajaran dan nilai-nilai 

yang terkandung dalam Al-Qur‟an Hadits sebagai 

sumber utama ajaran Islam dan sekaligus menjadi 

pegangan dan pedoman hidup dalam kehidupan sehari-

hari.
3
 

                                                           
2
Permenag RI No. 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi 

(SK) dan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyah, 18. 

 
3
Ibid., 19 -  20. 
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Prestasi belajar adalah taraf keberhasiln murid 

atau santri dalam mempelajari materi pelajaran di 

sekolah atau pondok pesantren yang dinyatakan dalam 

bentuk skor yang diperoleh`dari hasil tes mengenai 

sejumlah materi pelajaran tertentu. Prestasi belajar 

adalah tingkat keberhasilanyang dicapai dari suatu 

kegiatan atau usaha yang dapat memberikan kepuasan 

emosional, dan dapat diukur dengan alat atau tes 

tertentu.
4
 

Berkaitan dengan prestasi belajar peserta didik, 

tingkat intelegensi peserta didik merupakan salah satu 

faktor yang memengaruhi prestasi belajar, namun hal itu 

bukanlah faktor utama. Ada faktor lain yang mendukung 

prestasi belajar yang diperoleh siswa. Slameto 

menyatakan bahwa prestasi belajar siswa tidak semata-

mata dinyatakan oleh tingkat kemampuan 

intelektualnya, tetapi ada faktor-faktor lain seperti 

motivasi, sikap, kesehatan fisik dan mental, kepribadian, 

ketekunan, dan lain-lain.
5
Selain itu, faktor eksternal 

seperti lingkungan peserta didik juga turut menentukan 

                                                           
4
Rohmalia Wahab, Psikologi Belajar (Jakarta: Rajawali Pers, 

2016), 244. 
5
Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya 

Cetakan. XI (Jakarta:Bina Aksara, 2008), 130. 
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prestasi belajar peserta didik.Begitu juga untuk prestasi 

PAI di sekolah yang memuat materi tentang Al-Qur‟an, 

maka faktor lingkungan dan ketekunan menjadi penentu 

agar peserta didik mampu untuk membaca Al-Qur‟an. 

Al-Qur‟an adalah kitab suci yang terakhir 

diturunkan Allah SWT dengan perantara malaikat jibril 

a.s. kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur‟an secara 

harfiah berarti „bacaan sempurna‟ merupakan suatu 

nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tidak ada 

satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulisan dan 

bacaan sekitar lima ribu tahun yang lalu yang dapat 

menandingi Al-Qur‟an. Al-Qur‟an adalah sebuah kitab 

yang teratur tata cara membacanya, mana yang 

dipendekkan, dipanjangkan, dipertebal, atau diperhalus 

ucapannya, di mana tempat yang terlarang atau yang 

boleh, atau harus memulai dan berhenti, bahkan diatur 

lagu dan iramanya, sampai pada etika membacanya.
6
 

Mempelajari Al-Qur‟an, menggali kandungannya, 

dan menyebarkan ajaran-ajarannya dalam praktek 

kehidupan masyarakat memang merupakan tuntutan 

                                                           
6
Sa‟adulloh, 9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an (Jakarta: 

Gema Insani, 2008), 1 - 2. 
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yang tak akan ada habisnya.
7
Jika pendidikan Al-Qur‟an 

terus dikembangkan secara berkesinambungan, maka 

nilai-nilai Al-Qur‟an akan membumi dalam kehidupan 

masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, menjadi 

kewajiban bagi seluruh lembaga pendidikan untuk terus 

memasyarakatkan Al-Qur‟an dengan menekankan pada 

isi serta kandunganyang sudah tentu dimulai dengan 

kemampuan membaca Al-Qur‟an. 

Kemampuan membaca Al-Qur‟an merupakan 

dasar bagi peserta didik untuk memahami serta 

mengamalkan kandungan Al-Qur‟an, sehingga 

peningkatan membaca Al-Qur‟an merupakan tuntutan 

dan kebutuhan. Hal ini dimaksudkan agar tercipta tujuan 

dari Pendidikan Agama Islam yaitu manusia yang 

beriman, bertaqwa, berakhlak mulia serta terbentuknya 

generasi Qur‟ani yaitu generasi penerus yang mampu 

merealisasikan ajaran atau pesan-pesan dari Al-Qur‟an 

dalam pentas kehidupan dan keseharian yang penuh 

dengan tantangan komplek di era globalisasi dan 

pesatnya perkembangan teknologi. Adapun faktor-faktor 

                                                           
7
Said A Husin Al-Munawar, Al-Qur’an Membangun Tradisi 

Kesalihann Hakiki Cet.II (Jakarta:Ciputat Press, 2003), 6. 
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yang mempengaruhi membaca Al-Qur‟an yaitu faktor 

pembawaan, faktor keturunan, dan faktor keluarga.
8
 

Penjagaan Al-Qur‟an melalui hafalan Al-Qur‟an 

telah berlangsung cukup lama sejak Rasulullah masih 

hidup, banyak sahabat yang telah menghafalkan Al-

Qur‟an. Hafalan Al-Qur‟an yang berlangsung sejak 

zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini 

mendapatkan perhatian khusus dalam dunia pendidikan. 

Lembaga-lembaga pendidikan yang berkonsentrasi 

dalam menghafal Al-Qur‟an banyak didirikan, baik dari 

jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

maupun pendidikan Tinggi. MI Mamba‟ul Huda Ngabar 

adalah salah satu lembaga pendidikan formal yang 

memfokuskan peserta didiknya untuk menjadi generasi 

Qur‟ani. Pendidikan yang diterapkan di sini merupakan 

perpaduan antara pendidikan umum dan pendidikan 

agama, dengan program unggulan mentargetkan 

siswanya untuk menghafalkan Al-Qur‟an minimal 

seluruh juz 29-30 untuk syarat kelulusan.  

Dari hasil obsevasi yang dilakukan peneliti di MI 

Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo, 

                                                           
8
Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2007), 28. 
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diketahui bahwa setiap hari sabtu sampai hari rabu jam 

09:30-10:00 dilakukan pembelajaran Al-Qur‟an yaitu 

membaca dan menghafal Al-Qur‟an serta jilid ummi. Di 

MI Mamba‟ul Huda Ngabar dalam membaca dan 

menghafal Al-Qur‟an khususnya kelas V ditargetkan 

minimum hafal sampai surat Al-mulk. Pembiasaan ini 

sudah dilakukan sejak tahun 2012, hal ini dilakukan oleh 

bapak kepala sekolah karena untuk menunjang 

terlaksananya pembelajaran pada mata pelajaran Al-

Qur‟an Hadits yang sesuai kurikulumnya serta untuk 

syarat kelulusan MI Mamba‟ul Huda. Kenyataannya 

pada saat pembelajaran Al-Qur‟an di MI Mamba‟ul 

Huda khususnya kelas V masih ditemui siswa yang 

membaca Al-Qur‟an belum lancar atau terbata-bata, 

ilmu tajwid dan makhrajnya belum tepat dan masih 

terlihat hafalannya belum lancar serta terkadang masih 

tidak sesuai urutan ayat atau terbolak-balik. Adapun 

permasalahan tersebut bisa diakibatkan dari  faktor  

tidak senantiasa mengikuti dan memperdengar hafalan 

Al-Qur‟annya, perhatian yang lebih pada urusan-urusan 

dunia menjadikan terikat dengannya, menghafal banyak 

ayat pada waktu yang singkat dan pindah ke selainnya 

sebelum menguasainya dengan baik, semangat yang 
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tinggi untuk menghafal banyak ayat tanpa menguasainya 

dengan baik.
9
 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul Korelasi Kemampuan Membaca Al-Qur’an, 

Menghafal Al-Qur’an dan Prestasi belajar Al-

Qur’an Hadits Siswa Kelas V MI Mamba’ul Huda 

Ngabar Siman Ponorogo Tahun pelajaran 2018/2019. 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji 

untuk menindak lanjuti dalam penelitian ini. Namun 

karena luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai 

keterbatasan yang ada baik waktu, dana, maupun 

jangkauan penulis, dalam penelitian ini tidak semua 

dapat ditindaklanjuti. Untuk itu dalam penelitian ini 

dibatasi masalah kemampuan membaca Al-Qur‟an, 

menghafal Al-Qur‟ansiswa kelas V yang saling 

berhubungan dengan prestasi belajar mata pelajaran Al-

Qur‟an Hadits. 

 

                                                           
9
Ahmad Salim Badwilan, Panduan Cepat Menghafal Al-

Qur’an (Yogyakarta: Diva Press, 2010), 203 - 204. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang di atas, peneliti 

merumuskan permasalahan berikut ini: 

1. Adakah korelasi kemampuan membaca Al-Qur‟an 

dan prestasi belajar Al-Qur‟an Hadits siswa kelas V 

MI Mamba‟ul Huda Ngabar Siman Ponorogo Tahun 

pelajaran 2018/2019? 

2. Adakah korelasi kemampuan menghafal Al-Qur‟an 

dan prestasi belajar Al-Qur‟an Hadits siswa siswa 

kelas V MI Mamba‟ul Huda Ngabar Siman 

Ponorogo Tahun pelajaran 2018/2019? 

3. Adakah korelasi kemampuan membacaAl-Qur‟an, 

menghafal Al-Qur‟an dan prestasi belajar pelajaran 

Al-Qur‟an Hadits siswa kelas VMI Mamba‟ul Huda 

Ngabar Siman Ponorogo Tahun pelajaran 

2018/2019? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah 

penulis kemukakan di atas, maka tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui korelasi antara kemampuan membaca 

Al-Qur‟an dan prestasi belajar Al-Qur‟an Hadits 
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siswa kelas VMI Mamba‟ul Huda Ngabar Siman 

Ponorogo Tahun pelajaran 2018/2019. 

2. Mengetahui korelasi kemampuan menghafal Al-

Qur‟andan prestasi belajar Al-Qur‟an Hadits siswa 

kelas VMI Mamba‟ul Huda Ngabar Siman Ponorogo 

Tahun pelajaran 2018/2019. 

3. Mengetahui korelasi kemampuan membacaAl-

Qur‟an, menghafal Al-Qur‟an dan prestasi belajar 

Al-Qur‟an Hadits siswa kelas VMI Mamba‟ul Huda 

Ngabar Siman Ponorogo Tahun pelajaran 

2018/2019. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat baik teoritis maupun manfaat 

praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoretis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguji ada 

tidaknya korelasi kemampuan membaca dan 

menghafal Al-Qur‟an dengan prestasi belajar 

siswa.  

b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan 

memperkaya hasil penelitian yang telah ada dan 
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dapat memberi gambaran mengenai korelasi 

kemampuan membaca dan menghafal Al-Qur‟an 

dengan prestasi belajar siswa. 

2. Secara  Praktis. 

a. Bagi Sekolah. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah tersebut 

dalam mengambil langkah, baik itu sikap atau 

tindakan untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa khususnya pada mata pelajaran Al-Qur‟an 

Hadits. 

b. Bagi Guru. 

Hasil penelitian ini diharapkan guru mata 

pelajaran Al-Qur‟an Hadits selalu 

membangkitkan semangat siswa dalam membaca 

dan menghafal Al-Qur‟an (juz amma) terhadap 

mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits. 

c. Bagi siswa. 

Hasil penelitian ini bisa menginformasikan 

kepada siswa adanya hubungan kemampuan 

membaca dan menghafal Al-Qur‟an yang mereka 

miliki dengan prestasi belajar yang mereka 
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peroleh khususnya pada mata pelajaran Al-Qur‟an 

Hadits. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai 

penelitian ini dapat disusun sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I   : Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan    masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, sistematika 

pembahasan. 

BAB II  : Kajian Pustaka 

Bab ini menguraikan telaah pustaka, 

deskripsi teori, kerangka berpikir, dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III : Metode Penelitian 

 Bab ini menguraikan rancangan penelitian, 

populasi dan sampel,   instrumen 

pengumpulan data, dan analisis data. 

BAB IV  :Temuan dan Hasil Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang gambaran 

umum lokasi penelitian, deskripsi data, 
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analisis data ( pengujian hipotesis), dan 

interpretasi atau pembahasan. 

BAB V  : Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh uraian 

dari bab terdahulu dan saran yang bisa 

menunjang peningkatan dari permasalahan 

yang dilakukan peneliti. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI KERANGKA BERPIKIR 

DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil telaah pustaka yang dilakukan peneliti 

sebelumnya yang ada kaitannya dengan variabel yang 

diteliti, antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Shofiyah 

Kurniyati Mahasiswa IAIN Walisongo tahun 2012 

dengan judul: Korelasi antara Kemampuan membaca 

Al-Qur‟an dengan kemampuan Menulis Huruf Al-

Qur‟an Santri TPQ Darussalam Kelurahan Kembang 

Arum Kecamatan Semarang Barat Tahun 2011/2012.  

Kesimpulan: 

a. Berdasarkan pada analisis kuantitatif dari hasil 

peneitian menunjukkan bahwa dilihat nilai r 

observasi adalah 0.817 berada diatas r product 

moment batas penolakan 5% sebesar 0,361 

dengan kata lain, 0,817 > 0,361 pada taraf 5%. 
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b. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

kemampuan membaca Al-Qur‟an dengan 

kemampuan menulis huruf Al-Qur‟an.
10

 

Pada penelitian yang dilakukan Siti Shofiyah 

Kurniyati terdapat persamaan dengan penelitian 

ini yaitu sama-sama meneliti kemampuan 

membaca Al-Qur‟an dan sama-sama 

menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. 

Adapun perbedaannya adalah penelitian yang 

dilakukan Siti Shofiyah Kurniyati membahas 

tentang kemampuanmembaca Al-Qur‟an dengan 

kemampuan Menulis Huruf Al-Qur‟an, sedangkan 

yang akan diteliti sekarang adalah kemampuan 

membaca Al-Qur‟an, menghafal Al-Qur‟an, dan 

prestasi belajar Al-Qur‟an Hadits. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Emi Muarofah 

Mahasiswa IAIN Ponorogo  

tahun 2014 dengan judul, “Korelasi Hafalan Juz 

Amma dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran Al-

                                                           
10

Siti Shofiyah Kurniyati, Korelasi antara Kemampuan 

membaca Al-Qur’an dengan kemampuan Menulis Huruf Al-Qur’an 

Santri TPQ Darussalam Kelurahan Kembang Arum Kecamatan 

Semarang Barat Tahun 2011/2012, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012). 
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Qur‟an Hadits Siswa-siswi Kelas VI di MI Ma‟arif 

Polorejo Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Kesimpulan: 

a. Hafalan juz amma siswa-siswi kelas VI MI 

Ma‟arif Polorejo tahun pelajaran 2013/2014 

termasuk dalam kategori cukup dengan frekuensi 

tertinggi sebanyak 7 orang siswa. 

b. Hasil belajar pelajaran Al-Qur‟an Hadits siswa-

siswi kelas VI MI Ma‟arif Polorejo tahun 

pelajaran 2013/2014 dalam kategori cukup 

dengan frekuensi tertinggi sebanyak 7 orang 

siswa. 

c. pada taraf signifikan 5% rt = 0,497 dan rxy = 

0,963, maka rxy > rt sehingga ada korelasi antara 

hafalan juz amma dengan hasil belajar mata 

pelajaran Al-Qur‟an Hadits Siswa-siswi Kelas VI 

di MI Ma‟arif Polorejo Tahun Pelajaran 

2013/2014.
11

 

Pada penelitian yang dilakukan Emi Muarofah 

terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu 

                                                           
11

Emi Muarofah, Korelasi Hafalan Juz Amma dengan Hasil 

Belajar Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits Siswa-Siswi Kelas VI di MI 

Ma’arif Polorejo Tahun Pelajaran 2013/2014 (Ponorogo: IAIN 

Ponorogo, 2014). 
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sama-sama meneliti menghafal Al-Qur‟andan 

sama-sama menggunakan pendekatan penelitian 

kuantitatif.Adapun perbedaannya adalah 

penelitian yang dilakukan Emi Muarofah 

menggunakan dua variabel yaituHafalan Juz 

Amma dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran Al-

Qur‟an Hadits, sedangkan yang diteliti sekarang 

tiga variabel yaitu kemampuan membaca Al-

Qur‟an, menghafal Al-Qur‟an, dan prestasi belajar 

Al-Qur‟an Hadits. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sofiatun Mahasiswa 

IAIN Walisongo tahun 2011 dengan judul: “Studi 

Korelasi antara Pemahaman Ilmu Tajwid dengan 

Kemampuan Membaca Al-Qur‟an Siswa Kelas XI 

MAN 1 Semarang tahun Pelajaran 2010/2011”.  

Kesimpulan: 

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat nilai 

r observasi adalah 0,342 berada di atas r product 

moment batas penolakan 5% sebesar 0, 312, 

dengan kata lain 0,342 > 0,312. 
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b. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

pemahaman ilmu tajwid dengan kemampuan 

membaca Al-Qur‟an.
12

 

Pada penelitian yang dilakukan Sofiatun terdapat 

persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

meneliti kemampuan Membaca Al-Qur‟an. 

Adapun perbedaannya adalah penelitian yang 

dilakukan Sofiatun adalah pemahaman ilmu 

tajwid dengan kemampuan membaca Al-Qur‟an, 

sedangkan yang diteliti sekarang kemampuan 

membaca Al-Qur‟an, menghafal Al-Qur‟an, dan 

prestasi belajar Al-Qur‟an Hadits. 

 

B. Landasan Teori 

1. Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

a. Pengertian Al-Qur’an 

Al-Qur‟an merupakan anugerah yang 

diberikan kepada kita (umat Islam) sebagai 

anugerah.Allah memberikan banyak kemudahan 

bagi yang mau mempelajarinya.Baik dalam segi 

                                                           
12

Sofiatun, Studi Korelasi antara Pemahaman Ilmu Tajwid 

dengan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa Kelas XI MAN I 

Semarang Tahun Pelajaran 2010/2011 (Semarang: IAIN Walisongo, 

2011). 
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membaca, menghafal, tafsir dan berbagai bidang 

keilmuannya.Hal tersebut dapat dipahami bahwa 

untuk membaca Al-Qur‟an dengan baik dan 

benar,bukanlah satu hal yang menakutkan, 

sehingga kita enggan untuk belajar.Sebab Allah 

sendiri yang langsung memberi jaminan 

kemudahan bagi hamba-Nya yang mau belajar, 

memahami dan menelaah Al-Qur‟an.
13

 

Sedangkan secara etimologis, lafadz Al-

Qur‟an berasal dari bahasa Arab, yaitu akar kata 

dari qara’a, yang berarti “membaca”.Al-Qur‟an 

adalah bentuk isim masdar yang diartikan sebagai 

isim maf’ul, yaitu maqru’ yang berarti “yang 

dibaca”. Pendapat lain menyatakan bahwa lafadz 

Al-Qur‟an yang berasal dari akar kata qara’a 

tersebut juga memiliki arti al-jam‟u yaitu 

“mengumpulkan dan menghimpun”. Jadi lafadz 

qur’an dan qira’ah berarti menghimpun dan 

mengumpulkan sebagaian huruf-huruf dan kata-

kata yang satu dengan yang lainnya.
14

 

                                                           
13

Arif Hidayat, Cara Kilat Pandai Membaca Al-Qur’an 

(Jakarta: Basmallah, 2011), 3 – 4. 
14

Mohammad Nor Ichwan, Belajar Al- Qur’an (Semarang: 

RASAIL, 2005), 33. 
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Di antara tujuan diturunkannya Al-Qur‟an 

adalah untuk menjadi pedoman bagi manusia 

dalam mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia 

maupun di akhirat kelak. Quraish Shibab yang 

dikutip oleh Mohammad Nor Ichwan, 

menyebutkan secara lebih rinci tentang tujuan 

diturunkannya Al-Qur‟an menjadi delapan, di 

antaranya: 1) membersihkan dan menyucikan jiwa 

dari segala bentuk syirik serta memantapkan 

keyakinan tentang keesaan yang sempurna bagi 

Tuhan semesta alam, 2) mengajarkan 

kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni bahwa 

umat manusia merupakan umat yang seharusnya 

dapat bekerja sama dalam pengabdian kepada 

Allah dan pelaksanaan tugas kekhalifahan, 3) 

menciptakan kesatuan dan persatuan, 4) mengajak 

manusia berpikir dan bekerja sama dalam bidang 

kehidupan bermasyarakat, 5) membasmi 

kemiskinan, 6) memadukan kebenaran dan 

keadilan, 7) memberikan jalan tengah, 8) 

menekankan peranan ilmu dan teknologi.
15

 

  

                                                           
15

Ibid., 41 - 42. 
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b. Pengertian Kemampuan Membaca 

Menurut Robbins, seperti yang dikutip 

Ramayulius, kemampuan adalah suatu kapasitas 

individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam 

pekerjaan sesuatu. Menurut Gordon, seperti yang 

dikutip Ramayulius, kemampuan (skill) adalah 

sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk 

melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya.
16

 

Menurut Tarigan, seperti yang dikutip oleh 

Fajar Rachmawati, membaca adalah suatu proses 

yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca 

untuk memperoleh pesan, yang hendak 

disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata 

atau bahasa tulis. Jadi, dalam membaca terdapat 

suatu upaya untuk memperoleh pesan yang ada 

dalam tulisan.
17

 Hal ini juga sesuai dengan 

pendapat Harjasujana, seperi yang dikutip Fajar 

Rachmawati, menyatakan bahwa membaca 

merupakan kegiatan merenspons lambang-

                                                           
16

Ramayulius, Metode Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam 

Mulia, 2008), 37. 
17

Fajar Rachmawati, Dunia di Balik Kata Membaca 

(Yogyakarta: PT Intan Sejati, 2008), 3. 
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lambang tertulis dengan menggunakan pengertian 

yang tepat.Hal ini juga menunjukkan bahwa 

dalam membaca perlu memahami isi bacaan.
18

 

Adapun menurut Kridalaksana, seperti yang 

dikutip Fajar Rachmawati, membaca adalah 

keterampilan mengenal dan memahami tulisan 

dalam bentuk urutan lambang-lambang grafis dan 

perubahannya menjadi wicara bermakna dalam 

bentuk pemahaman diam-diam atau pengujaran 

keras-keras.Berdasarkan definisi tersebut dapat 

diketahui bahwa dalam membaca kita perlu 

memahami tulisan.Selain itu, kita juga dapat 

mengetahui bahwa membaca dapat dilakukan 

dengan bersuara dan tidak bersuara.
19

 

Berdasarkan definisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa membaca adalah proses 

pengolahan bacaan secara kritis dan kreatif 

dengan tujuan memperoleh pemahaman secara 

menyeluruh tentang suatu bacaan. Membaca juga 

sebagai upaya menggali informasi dari berbagai 

jenis teks, sesuai dengan tujuan membaca untuk 

                                                           
18

Ibid. 
19

Ibid. 
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memperoleh informasi pembaca akan 

menggunakan strategi-strategi tertentu yang 

berupa keterampilan menangani kata dan 

keterampilan menangani teks itu sendiri. 

Dengan demikian, menurut Aquami, 

kemampuan membaca Al-Qur‟an adalah 

keterampilan siswa dalam melafadzkan bacaan 

berupa huruf-huruf yang diungkapkan dalam 

ucapan atau kata (makhrijul huruf) dan tajwid 

sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam hal ini 

membaca Al-Qur‟an yang mana kemampuan 

membaca Al-Qur‟an ini dikategorikan: tinggi, 

sedang, dan rendah.
20

 Sebagai langkah awal 

dalam memahami dan mengamalkan Al-Qur‟an 

ialah dengan mempelajari cara membaca Al-

Qur‟an secara baik dan benar. Untuk itu setiap 

umat Islam baik laki-laki maupun perempuan 

harus mengenal ilmu membaca Al-Qur‟an terlebih 

dahulu. Ilmu yang mempelajari cara membaca Al-

Qur‟an dengan baik dan benar dinamakan Ilmu 

Tajwid. 

                                                           
20

Aquami, “Korelasi Kemampuan Membaca Al- Qur‟an dengan 

Keterampilan Menulis Huruf Arab pada Mata Pelajaran Al- Qur‟an 

Hadits”, Ilmiah PGMI, 1 (Juni, 2017), 80 
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Sedangkan untuk meningkatkan keindahan 

dalam membaca Al-Qur‟an agar menjadi daya 

tarik sendiri, maka seseorang hendaklah membaca 

Al-Qur‟an dengan suara yang baik. Al-Barro‟ bin 

„Azib meriwayatkan, bahwa beliau mendengar 

Rasulullah SAW bersabda: 

ْوَت اْلََْسَن يَِز ْيُد اْلُقْراَن ُحسًنا ُنوااْلُقْرٰاَن بَِأْصَواِتُكْم، َفْإ نَّ الصَّ  َحسّْ

“Baguskanlah Al-Qur‟an dengan suara kalian, 

sebab suara yang indah itu dapat menambah 

indahnya Al-Qur‟an”.(Sunan Ad-Darimi, no. 

3544).
21

 

c. Etika Membaca Al-Qur’an 

Ketika membaca Al-Qur‟an, maka 

seseorang muslim perlu memperhatikan adab-

adab berikut ini untuk mendapatkan 

kesempurnaan pahala dalam membaca Al-Qur‟an, 

sebagai berikut: dalam keadaan suci, 

membacanya dengan indah dan tidak tergesa-

gesa, dimulai dengan Isti‟adzah, dianjurkan untuk 

bersiwak,
22

disunnahkan membaca Al-Qur‟an di 

tempat yang bersih dan tempat yang paling utama 

adalah masjid, dianjurkan bagi pembaca Al-

                                                           
21

Ibid., 80. 
22

Arif Hidayat, Cara Kilat Pandai Membaca Al-Qur’an 

(Jakarta: Basmallah, 2011), 13 – 18. 
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Qur‟an untuk duduk menghadap kiblat, khusyuk, 

tenang, dan merunduk, sebagaimana halnya 

keadaan orang yang sedang khusyuk menghadap 

Tuhannya, disunnahkan ber-ta‟awwudz (mohon 

perlindungan). Allah Ta‟ala telah berfirman: 

َت اْلُقْراٰ ٲفَاِء َداقَ رَ  ْيطَاِن الرَِّجْيِم  )النحل َن َفْسثَِعْدبِاهلِل ِمَن ْْ ( 89السَّ  

Artinya:  

“Apabila kamu membaca Al-Qur‟an, 

hendaknya kamu meminta perlindungan 

kepada Allah dari setan yang terkutuk.”
23

 

d. Keutamaan Membaca Al-Qur’an 

1. Keutamaan di dunia, seperti dicintai oleh Allah 

SWT 

2. Keutamaan di akhirat, seperti Al-Qur‟an akan 

menjadi syafa‟at untuk pembacanya, mendapat 

surga. 

3. Mendapat kemuliaan bersama orang tua
24

 

e. Metode Membaca Al-Qur’an 

Ada banyak metode dalam membaca Al-

Qur‟an agar tujuan untuk dapat dapat membaca 

                                                           
23

Syeikh Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, Etika 

Membaca dan Mempelajari Al-Quran Al-Karim (Bandung: CV 

PUSTAKA SETIA, 2003), 89 – 90. 
24

Arif Hidayat, Cara Kilat Pandai Membaca Al-Qur’an 

(Jakarta: Basmallah, 2011), 5 - 9. 
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Al-Qur‟an dengam benar dan lancar dapat 

tercapai. Di antara metode-metode membaca Al-

Qur‟an di antaranya: 

1. Metode Qira‟ati  

Dalam pengajaran Qira‟ati, terdapat 

beberapa petunjuk diantaranya: mengajarkan 

langsung huruf hidup, tidak boleh diuraikan, 

guru cukup menjelaskan pokok pelajaran, tidak 

boleh menuntun anak dalam membaca, guru 

cukup mengawasi dan menjelaskan apa-apa 

yang kurang, apabila dalam membaca, anak 

masih banyak yang salah maka harus diulang-

ulang. 

2. Metode Iqro‟ 

Setelah metode Qira‟ati, lahir metode-

metode lainnya.Sebut saja metode Iqra‟ yang 

terdiri dari enam jilid. 

Terdapat tiga pengajaran dalam metode ini, 

yaitu: cara belajar aktif (CBSA) yaitu guru tak 

lebih sebagai penyimak, bukan penuntun bacaan, 

privat (Individual) yaitu guru menyimak seorang 

demi seorang. Karena sifatnya individual maka 

tingkat hasil yang dicapainya tidaklah sama, maka 
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setiap selesai belajar guru perlu mencatat hasil 

belajarnya pada kartu prestasi siswa, jika siswa 

sudah paham dan benar dalam membaca maka 

boleh dinaikkan ke tahap berikutnya. Di sini guru 

hanya menerangkan pokok-pokok pelajaran saja 

dan selanjutnya hanya menyimak bacaan murid, 

asistensi yaitu jika tenaga guru tidak mencukupi, 

murid yang mahir bisa turut membantu mengajar 

murid-murid lainnya.
25

 

f. Aspek-aspek dalam Membaca Al-Qur’an 

1. Kelancaran membaca Al-Qur‟an 

Kelancaran berasal dari kata lancar. Dalam 

kamus besar bahasa Indonesia berarti tidak 

tersangkut, tidak terputus, tidak tersendat, 

fasih, tidak tertunda-tunda.
26

 

2. Makhrijul huruf 

Makhrijul huruf sendiri cara seseorang 

dalam melafalkan huruf. Biasanyaseseorang 

banyak melakukan kesalahan ketika 

melafalkan suatu huruf.Hal ini disebabkan 

                                                           
25

Imam Murjito, Sistem Pengajaran Al-Qur’an Metode Qira’ati 

(Semarang: Koordinator Pelaksana Pengajaran Al-Qur‟an Metode 

Qira‟ati, 1994), 3. 
26

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), 633. 
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miripnya bunyi huruf satu dengan yang 

lainnya. Dari sini dapat kita lihat bahwa 

penggunaan makhraj yang baik, akan 

berpengaruh besar terhadap kelancaran 

membaca Al-Qur‟an. 

 

 

3. Sesuai dengan tajwid 

Ilmu tajwid adalah pengetahuan tentang 

kaidah serta cara-cara membaca Al-Qur‟an 

dengan baik.Dalam ilmu Al-Qira‟ah, tajwid 

berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya 

dengan memberikan sifat-sifat yang 

dimilikinya. Jadi, ilmu tajwid adalah suatu 

ilmu yang mempelajari bagaimana cara 

membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf 

yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur‟an 

maupun bukan. Tujuan ilmu tajwid sendiri 

tidak lain untuk memelihara bacaan Al-Qur‟an 

dari kesalahan membaca.
27
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Arif Hidayat, Cara Kilat Pandai Membaca Al-Qur’an 

(Jakarta: Basmallah, 2011),  37- 43. 
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g. Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Kemampuan Membaca  

Al-Qur’an. 

Menurut Aquami faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemampuan membaca Al-Qur‟an, 

yaitu: 

1. Faktor fisiologis (jasmaniah) 

Faktor fisiologis, yang mana kondisi 

organ-organ khusus siswa, seperti tingkat 

kesehatan indra pendengar dan indra penglihat 

juga sangat mempengaruhi kemampuan siswa 

dalam menyerap informasi dan pengetahuan, 

termasuk kemampuan membaca Al-Qur‟an. 

Apabila daya pendengaran dan penglihatan 

siswa terganggu akibatnya proses informasi 

yang diperoleh siswa terhambat. 

2. Faktor psikologis (rohaniah) 

Banyak faktor yang termasuk aspek 

psikologis yang dapat mempengaruhi 

kemampuan siswa dalam membaca Al-

Qur‟an.Slameto dalam bukunya yang berjudul 

“Belajar dan faktor yang mempengaruhinya”, 

mengungkapkan faktor internal ditinjau dari 
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segi psikologis, yakni intelegensi, perhatian, 

minat, bakat, motivasi, kematngan dan 

kesiapan. 

3. Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan juga mempengaruhi 

kemampuan membaca Al-Qur‟an secara umum 

terdiri dari faktor lingkungan sosial, yaitu guru, 

teman bermain, kurikulum sekolah dan 

lingkungan masyarakat.Selanjutnya 

lingkungan non-sosial yang berupa benda fisik 

seperti gedung sekolah, letak geografis rumah 

siswa, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan 

waktu belajar.
28

 

Selain faktor-faktor yang ada di atas, 

menurut A. Adibudin Al Halim dan Wida Nurul 

„Azizah, faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemampuan membaca Al-Qur‟an antara lain: 

1. Tingkat intelegensi membaca 

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri 

dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk 

menghadapi dan menyesuaikan kedalam situasi 

                                                           
28

Aquami, “Korelasi Kemampuan Membaca Al- Qur‟an dengan 

Keterampilan Menulis Huruf Arab pada Mata Pelajaran Al- Qur‟an 

Hadits”, Ilmiah PGMI, 1 (Juni, 2017), 81. 
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yang dengan cepat dan efektif, mengetahui 

relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Dua 

orang yang tingkat intelegensinya berbeda, 

sudah pasti akan berbeda pula hasil dan 

kemampuan membacanya. 

a. Kemampuan bahasa 

Yang dimaksud ialah menguasai bahasa 

yang dipergunakan. Apabila seseorang 

menghadapi bacaan yang bahasanya tidak 

pernah didengarnya, maka akan sulit 

memahami teks bacaan tersebut. 

Penyebabnya karena keterbatasan kosakata 

yang dimilikinya. 

b. Sikap dan minat 

Sikap biasanya ditunjukkan oleh rasa 

senang dan tidak senang.Sedangkan minat 

merupakan kecenderungan dan kegairahan 

yang tinggi atau keinginan yang besar 

terhadap sesuatu. 

c. Kebiasaan membaca 

Kebiasaan membaca yang dimaksud adalah 

apakah seseorang tersebut mempunyai 

tradisi membaca atau tidak.Tradisi ini 
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ditentukan oleh banyak waktu atau 

kesempatan yang disediakan oleh seseorang 

sebagai kebutuhan. 

d. Keadaan membaca 

Tingkat kesulitan yang dikupas, aspek 

perwajahan atau desain halaman buku, besar 

kecilnya huruf dan jenisnya juga dapat 

mempengaruhi proses membaca. 

e. Pengetahuan tentang cara membaca 

Seseorang akan kesulitan dalam menangkap 

isi bacaan jika tidak memiliki pengetahuan 

tentang membaca. 

f. Labilnya emosi dan sikap 

Keadaan emosi yang berubah akan 

mempengaruhi dalam membaca seseorang. 

g. Pengalaman yang dimiliki 

Sebelum proses membaca dalam sehari-hari 

pada hakekatnya merupakan modal 

pengetahuan untuk pemahaman berikutnya. 

Selain faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap proses membaca yang diuraikan di atas, 

dalam proses membaca juga terdapat hambatan-

hambatan seperti: 
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1. Kurang bisa berkonsentrasi membaca yang 

disebabkan oleh: pada dasarnya memang 

kurang bisa berkonsentrasi, kesehatan yang 

sedang terganggu, suasana hati yang tidak 

senang, keadaan lingkungan yang tidak 

mendukung. 

2. Daya tahan membaca berkurang yang 

disebabkan oleh: posisi badan yang salah, 

lampu atau penerangan yang tidak 

mendukung.
29

 

2. Kemampuan Menghafal Al-Qur’an 

a. Pengertian Menghafal Al-Qur’an 

Para ulama sepakat bahwa hukum 

menghafal Al-Qur‟an adalah fardhu kifayah. 

Apabila di antara anggota masyarakat ada yang 

sudah menghafal melaksanakannya maka 

bebaslah beban anggota masyarakat yang lainnya, 

tetapi jika tidak ada sama sekali, maka berdosalah 

semuanya. Prinsip fardhu kifayah ini 

dimaksudkan untuk menjaga Al-Qur‟an dari 
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A. Adibudin Al Halim dan Wida Nurul „Azizah, “Upaya 

Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur‟an Melalui Huruf Hijaiyah 

Menggunakan Metode Qo‟idah Baghdiyah Ma‟a Juz „Amma di Kelas 

1A MI Ma‟arif  NU 01 Tritihkulon Tahun pelajaran 2015/2016”, 

Tawadhu, 1(2018), 493 – 496. 
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pemalsuan, perubahan, dan pergantian seperti 

yang pernah terjadi terhadap kitab-kitab yang lain 

pada masa lalu. Menghafal Al-Qur‟an adalah 

suatu pekerjaan yang mulia di sisi Allah SWT.
30

 

b. Keutamaan Menghafal Al-Qur’an 

Allah berfirman: 

ْرنَااْلقُْرَءانَ  رِ  اَؤلَقَْد يَسَّ ْكِرفَهَْل ِمْن ُمَدكِّ لِلدِّ  

“Dan sungguh telah Kami mudahkan Al-Qur‟an 

untuk peringatan, maka adakah orang yang mau 

mengambil pelajaran?” (QS. Al-Qamar: 17) 

Lafazh: ( ِْكر  dalam ayat ini maksudnya untuk ( لِلدِّ

diingat, dihafal, dan dipahami. Sementara kalimat 

رِ )  maksudnya adakah orang yang ,( فَهَْل ِمْن ُمَدكِّ

mengingat-ingatnya?. Imam al-Qurthubi 

menafsirkan ayat di atas: “Maksudnya, dan kami 

membantu orang yang ingin menghafalnya. Lalu, 

adakah orang yang memohon agar ia dapat 

menghafal Al-Qur‟an, kemudian dia akan dibantu 

dalam usahanya untuk itu?”
31
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Sa‟adulloh, 9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an (Jakarta: 

Gema Insani, 2008), 19. 
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c. Faedah Menghafal Al-Qur’an 

Menurut para ulama, di antara beberapa 

faedah menghafal Al-Qur‟an adalah: a) jika 

disertai dengan amal shaleh dan keikhlasan, maka 

ini merupakan kemenangan dan kebahagiaan di 

dunia dan akhirat, b) orang yang menghafal Al-

Qur‟an akan mendapatkan anugerah dari Allah 

berupa ingatan yang tajam dan pemikiran yang 

cemerlang, 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 tidak hafal 

Al-Qur‟an sekalipun umur, d) kecerdasan, e) 

penghafal Al-Qur‟an memiliki identitas yang 

baik, akhlak, dan perilaku yang baik.
32

 

d. Syarat-syarat Menghafal Al-Qur’an 

Untuk menghafal Al-Qur‟an dengan baik, 

seseorang harus memenuhi syarat-syarat, antara 

lain sebagai berikut:Niat yang ikhlas, mempunyai 

kemauan yang kuat, disiplin dan istiqamah 

menambah hafalan, talaqqi kepada seorang 
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guru,
33

mengendalikan sebagian besar 

indra,
34

kecerdasan, Ijtihad (bersungguh-sungguh), 

waktu yang panjang.
35

 

e. Metode Menghafal Al-Qur’an 

Metode menghafal Al-Qur‟an, diantaranya 

sebagai berikut: Bin-Nazhar, yaitu membaca 

dengan cermat ayat-ayat Al-Qur‟an yang akan 

dihafal dengan melihat mushaf Al-Qur‟an secara 

berulang-ulang, Tahfizh, yaitu menghafalkan 

sedikit demi sedikit ayat-ayat Al-Qur‟an yang 

telah dibaca berulang-ulang secara bin-nazhar 

tersebut, Takrir yaitu mengulang hafalan atau 

mensima‟kan, Tasmi‟ yaitu memperdengarkan 

hafalan kepada orang lain baik kepada 

perseorangan maupun kepada jamaah.
36
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f. Aspek-aspek dalam Menghafal Al-Qur’an 

a. Sesuai dengan huruf hijaiyyah 

Huruf Al-Qur‟an disebut juga huruf 

hijaiyyah.Berasal dari bahasa Arab.Huruf 

hijaiyyah terdiri dari 28 huruf. Menghafal 

surat-surat pendek dalam juz amma sesuai 

dengan huruf arab hijaiyyah menjadi 

kelanjutan dari proses pembelajaran.
37

 

b. Ilmu Tajwid 

Tajwid menurut bahasa artinya 

memperbaiki atau membuat baik.Sedangkan 

menurut istilah tajwid adalah melafalkan 

huruf-huruf Al-Qur‟an sesuai dengan makhraj 

dan sifatnya serta memenuhi hukum 

bacaannya.
38

 

c. Menghafal sesuai ayat atau urutan materi yang 

dihafalkan 

Salah satu kebiasaan para pendidik Al-

Qur‟an dari dulu ialah menyuruh anak 

didiknya menghafalkan Al-Qur‟an dimulai dari 
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juz „Amma, tepatnya dari surah an-Naas 

mundur ke belakang sampai surah an-Naba‟. 

Baru setelah itu dilanjutkan dengan menghafal 

surah-surah pilihan.
39

 

g. Sembilan Cara Mudah Menghafal Al-Qur’an 

Beberapa hal yang memengaruhi kecepatan 

dalam menghafal, di antaranya sebagai berikut: 

Memahami makna ayat sebelum dihafal, 

mengulang-ulang membaca sebelum menghafal, 

mendengarkan bacaan orang yang lebih ahli, 

sering menulis ayat-ayat Al-Qur‟an, 

memerhatikan ayat atau kalimat yang serupa, 

selalu mengulang-ulang hafalan sendiri, 

mengulang hafalan dalam shalat, mengulang 

hafalan bersama-sama, mengulang hafalan di 

depan guru.
40

 

h. Kaidah-kaidah Umum dan Prinsip-prinsip 

Menghafal Al-Qur’an 

Diantara kaidah-kaidah umum dan prisip-

prinsip menghafal Al-Qur‟an, sebagai 

berikut:Ikhlas adalah rahasia untuk mendapatkan 

                                                           
39

Sa‟adulloh, 9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur’an (Jakarta: 

Gema Insani, 2008), 58. 
40

Ibid.,  59 – 66. 



40 

 

taufiq dan dibukakannya hati oleh Allah, 

menghafal di waktu kecil bagaikan mengukir di 

atas batu, memilih waktu yang tepat untuk 

membantu menghafal, memilih tempat yang baik 

untuk menghafal, senandung dan bacaan yang 

baik dengan suara yang bisa terdengar dapat 

menguatkan hafalan ayat-ayat Al-Qur‟an dalam 

ingatan, hanya menggunakan satu cetakan mushaf 

Al-Qur‟an, memperbaiki bacaan lebih 

didahulukan daripada menghafal, proses 

menyambung ayat dapat menguatkan hafalan, 

aktivitas mengulang-ulang bacaan dapat menjaga 

hafalan agar tidak keliru dan hilang, menghafal 

setiap hari secara rutin lebih baik daripada 

menghafal secara tidak rutin.
41

 

i. Faktor-faktor Penghambat dalam Menghafal 

Al-Qur’an 

Di antara hambatan-hambatan dalam 

menghafal Al-Qur‟an yang sering terjadi adalah: 

1. Kesehatan 
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Kesehatan seseorang, baik kesehatan fisik 

maupun psikis (rohani), yang sedang 

menghafal Al-Qur‟an harus selalu dijaga 

supaya pencapaian target hafalan tidak 

terganggu. 

2. Aspek psikologis 

Di antara faktor penghambat dalam menghafal 

Al-Qur‟an adalah berasal dari aspek psikologis 

diri sendiri yaitu pasif, pesimis, putus asa, 

bergantung pada orang lain, materialistik, dan 

lain-lain. 

3. Kecerdasan 

Salah satu anugerah dari Allah yang tidak 

miliki oleh makhlukyang lain adalah akal budi. 

Setiap manusia diberi kemampuan khas yang 

membuatnya dapat mengembangkan diri untuk 

mengolah alam ciptaan Tuhan. Manusia diberi 

kekuatan untuk berpikir, kekuatan itu diberi 

nama “kecerdasan” sebuah anugerah gratis 

yang diberikan Allah kepada manusia. 

4. Motivasi 

Dorongan yang kuat dalam diri akan 

memunculkan energi untuk terus berusaha 
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mencapai keberhasilan yang diinginkan. Pada 

saat belajar atau mengerjakan tugas, ada saat 

ketika kita bersungguh-sungguh dan ada pula 

saat sebaliknya.Itu semua dipengaruhi oleh 

motivasi dari dalam diri kita sendiri. 

5. Usia 

Usia juga termasuk faktor yang sangat 

memengaruhi seseorang yang ingin menghafal 

Al-Qur‟an. Usia muda antara 5 – 23 tahun 

tentu merupakan saat yang tepat untuk 

menghafal Al-Qur‟an dan belajar apa pun, 

karena daya ingat masih sangat kuat dan fisik 

serta mentalnya juga masih sangat kuat. 

6. Keluarga 

Dukungan keluarga terhadap seorang yang 

sedang menghafal Al-Qur‟an sangatlah 

penting.
42

 

7. Banyak melakukan dosa atau maksiat. Karena 

dapat menjadikan seorang hamba melupakan 

Al-Qur‟an, melupakan dirinya serta 

membutakan hatinya dari berdzikir kepada 
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Allah, serta dari membaca dan menghafal Al-

Qur‟an. 

8. Tidak melakukan mutba’ah (kontrol) dan 

muraja’ah (pengulangan) secara continue serta 

tidak men-tasmi’-kan (menyimakkan) hafalan 

Al-Qur‟annya kepada yang lain. 

9. Perhatian yang berlebihan terhadap urusan 

dunia. Karena ia dapat menjadikan hati 

tergantung padanya, sehingga hati pun menjadi 

keras dan tidak dapat menghafal dengan 

mudah. 

10. Menghafalkan banyak ayat dalam waktu yang 

singkat dan berpindah ke ayat yang lain 

sebelum hafalan sebelumnya kuat. 

11. Semangat yang berlebihan untuk menghafal di 

permulaan yang menjadikannya menghafalkan 

banyak ayat tanpa tanpa menguatkan 

hafalannya terlebih dahulu.
43
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j. Cara Mengatasi Hambatan dalam Menghafal 

Al-Qur’an 

Diantaranya sebagai berikut:Berlindung 

kepada Allah SWT dengan berdoa dan 

merendahkan diri dihadapan-Nya agar bisa 

menetapkan hati kita dalam menghafalkan Al-

Qur‟an dan mengamalkannya dengan cara yang 

Dia ridhoi untukmu, ikhlaskan niat karena Allah 

SWT dan beribadahlah kepada Rabb dengan 

membaca Al-Qur‟an, bulatkan tekad untuk 

mengamalkan Al-Qur‟an dengan mengerjakan 

perintahnya dan menjauhi larangannya, jagalah 

Al-Qur‟an dengan membacanya dan baguskanlah 

suara kita ketika membacanya, tentukan hizb yang 

akan kita baca setiap hari sesuai dengan jumlah 

hafalan kita.
44

 

3. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi belajar 

Proses belajar yang terjadi pada individu 

merupakan aktivitas penting, karena seorang anak 

mengenal lingkungan dan menyesuaikan diri 

dengan lingkungan di sekitarnya melalui belajar. 
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Menurut Irwanti, seperti yang dikutip oleh 

Hamdani Hamid, belajar merupakan proses 

perubahan dari belum mampu menjadi mampu 

dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Dengan 

belajar siswa dapat mewujudkan cita-cita yang 

diharapkan.
45

Belajar akan menghasilkan 

perubahan dalam diri seseorang. Untuk 

mengetahui seberapa jauh perubahan yang terjadi, 

perlu adanya penilaian.Hasil penilaian terhadap 

hasil belajar disebut sebagai prestasi belajar. 

Prestasi belajar menurut Yaspir Gandhi 

Wirawan dalam murjono, seperti yang dikutip 

oleh Hamdani Hamid, adalah hasil yang dicapai 

seorang siswa dalam usaha belajarnya 

sebagaimana dicantumkan nilai rapornya.Melalui 

prestasi belajar, seorang siswa dapat mengetahui 

kemajuan yang telah dicapai dalam 

belajar.
46

Banyak orang berpendapat bahwa untuk 

meraih prestasi yang tinggi dalam belajar, 

seseorang harus memiliki intelegensi Quotient 

(IQ) yang tinggi, karena intelegensi merupakan 
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bekal potensial yang akan memudahkan dalam 

belajar dan akan menghasilkan prestasi belajar 

yang optimal. 

Menurut Binet dalam  Winkel, seperti yang 

dikutip oleh Hamdani Hamid, hakikat intelegensi 

adalah kemampuan menetapkan dan 

mempertahankan tujuan untuk mengadakan 

penyesuaian dalam mencapai tujuan itu dan 

menilai keadaan diri secara kritis dan 

objektif.
47

Dalam proses belajar mengajar di 

sekolah, ada siswa yang tidak dapat meraih 

prestasi belajar yang setara dengan kemampuan 

intelegensinya. Ada siswa yang mempunyai 

kemampuan intelegensi tinggi, tetapi memperoleh 

prestasi belajar rendah dan ada siswa yang 

kemampuan intelegensinya rendah dapat merih 

prestasi belajar yang tinggi. Oleh karena itu, taraf 

intelegensi bukan merupakan satu-satunya faktor 

yang menentukan keberhasilan seseorang, karena 

ada faktor lain yang memengaruhi.  

Menurut Goleman, seperti yang dikutip oleh 

Hamdani Hamid, kecerdasan intelektual (IQ) 
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hanya menyumbang 20% bagi kesuksesan, 

sedangkan 80% adalah sumbangan faktor 

kekuatan lain. Salah satunya adalah kecerdasan 

emosional atau emotional quotient (EQ), yaitu 

kemampuan memotivasi diri-sendiri, mengatasi 

frustasi, mengontrol desakan hati, mengatur 

suasana hati (mood), berempati, dan kemampuan 

bekerja sama.
48

 

Dalam proses belajar siswa, kedua intelegensi 

itu sangat diperlukan. IQ tidak dapat berfungsi 

dengan baik tanpa partisipasi penghayatan 

emosional terhadap mata pelajaran yang 

disampaikan di sekolah.Sekalipun demikian, 

kedua intelegensi itu saling melengkapi. 

Keseimbangan antara IQ dan EQ merupakan 

kunci keberhasilan belajar siswa di sekolah.Oleh 

karena itu, pendidikan di sekolah bukan hanya 

mengembangkan rational intelegence, yaitu 

model pemahaman yang lazimnya dipahami 

siswa, melainkan juga perlu mengembangkan 

kecerdasan emosional (emotional intelegence) 

siswa. 
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Menurut Goleman, seperti yang dikutip oleh 

Hamdani Hamid, kecerdasan emosional adalah 

kemampuan seseorang mengatur kehidupan 

emosinya dengan intelegensi (to manage our 

emotional life with intelegence) serta menjaga 

keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui 

keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, 

motivasi diri, empati, dan keterampilan 

sosial.
49

Menurut Goleman, seperti yang dikutip 

oleh Hamdani Hamid, orang-orang yang hanya 

memiliki kecerdasan akademis tinggi cenderung 

memiliki rasa gelisah yang tidak beralasan, terlalu 

kritis, rewel, menarik diri, terkesan dingin, dan 

sulit mengekspresikan kekesalan dan kemarahan 

secara tepat. Apabila didukung dengan rendahnya 

taraf kecerdasan emosional, orang-orang seperti 

ini sering menjadi sumber masalah. Seseorang 

memiliki IQ tinggi, tetapi taraf kecerdasan 

emosionalnya rendah akan terlihat sebagai orang 

yang keras kepala, sulit bergaul, mudah frustasi, 

tidak mudah percaya kepada orang lain, tidak 
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peka dengan kondisi lingkungan, dan putus asa 

apabila stres. Kondisi sebaliknya dialami oleh 

orang-orang yang mempunyai taraf IQ rata-rata, 

memiliki kecerdasan emosional yang tinggi.
50

 

Prestasi belajar tidak dapat dipisahkan dari 

perbuatan belajar karena belajar merupakan suatu 

proses, sedangkan prestasi belajar adalah hasil 

dari proses pembelajaran. Bagi seorang siswa, 

belajar merupakan suatu kewajiban. Berhasil atau 

tidaknya seorang siswa dalam pendidikan 

bergantung pada proses belajar yang dialami oleh 

siswa. Belajar dapat dikatakan berhasil jika terjadi 

perubahan dalam diri siswa. Akan tetapi, tidak 

semua perubahan perilaku dapat dikatakan belajar 

karena perubahan tingkah laku akibat belajar 

memiliki ciri-ciri perwujudan yang khas, antara 

lain: 

1. Perubahan Intensional 

Terjadinya perubahan dalam proses belajar 

dikarenakan oleh pengalaman atau praktik 

yang dilakukan secara sengaja dan disadari. 

Pada ciri ini, siswa menyadari bahwa ada 
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perubahan dalam dirinya, seperti penambahan 

pengetahuan, kebiasaan, dan keterampilan. 

2. Perubahan Positif dan Aktif 

Positif berarti perubahan tersebut baik dan 

bermanfaat bagi kehidupan serta sesuai dengan 

harapan karena memperoleh sesuatu yang baru, 

yang lebih baik dari sebelumnya.Adapun aktif 

artinya perubahan terjadi karena adanya usaha 

dari siswa yang bersangkutan. 

3. Perubahan Efektif dan Fungsional 

Perubahan dikatakan efektif apabila membawa 

pengaruh dan manfaat bagi siswa.Perubahan 

fungsional artinya perubahan dalam diri siswa 

yang relatif menetap.Apabila dibutuhkan, 

perubahan tersebut dapat direproduksi dan 

dimanfaatkan lagi. 

Proses belajar yang dialami oleh siswa 

menghasilkan perubahan dalam bidang 

pengetahuan dan pemahaman, dalam bidang nilai, 

sikap, dan keterampilan. Adanya perubahan 

tampak dalam prestasi belajar yang dihasilkan 

oleh siswa terhadap pertanyaan, persoalan, atau 

tugas yang diberikan oleh guru.Melalui prestasi 
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belajar, siswa dapat mengetahui kemajuan yang 

telah dicapai dalam belajar. Selain itu, ia 

mengetahui sejauh mana siswa menguasai bahan 

pelajaran yang diajarkan, yang diikuti oleh 

munculnya perasaan puas bahwa ia telah 

melakukan sesuatu dengan baik. Hal ini berarti 

prestasi belajar hanya dapat diketahui jika telah 

dilakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa.
51

 

Menurut Mila Ratnawati, seperti yang dikutip 

Hamdani Hamid, prestasi adalah hasil yang telah 

dicapai, dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang. 

Adapun prestasi belajar diartikan sebagai prestasi 

yang dicapai oleh seorang siswa pada jangka 

waktu tertentu dan dicatat di buku rapor 

sekolah.
52

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa prestasi belajar merupakan 

hasil usaha belajar yang dicapai siswa berupa 

kecakapan dari kegiatan belajar bidang akademik 

di sekolah pada jangka waktu tertentu dan dicatat 

pada setiap akhir semester di buku laporan yang 

disebut rapor. 
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Menurut Noehi Nasution, seperti yang 

dikutip Rohmalia Wahab, menyimpulkan bahwa 

belajar dalam arti luas dapat diartika sebagai suatu 

proses yang memungkinkan timbulnya atau 

berubahnya suatu tingkah laku sebagai hasil dari 

terbentuknya respons utama, dengan syarat bahwa 

perubahan atau munculnya tingkah baru itu bukan 

disebabkan oleh adanya kematangan atau oleh 

adanya perubahan sementara karena sesuatu hal.
53

 

Sementara itu, menurut Muhibbin Syah 

seperti yang dikutip Rohmalia Wahab, 

menjelaskan tentang definisi belajar, di antaranya 

adalah: 

a. Skinner,berpendapat bahwa belajar adalah 

suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah 

laku yang berlangsung secara progresif. 

b. Hitntzman, belajar adalah suatu perubahan 

yang terjadi dalam diri organisme (manusia 

dan hewan) disebabkan oleh pengalaman yang 
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dapat memengaruhi tingkah laku organisme 

tersebut.
54

 

Adapun yang dimaksud prestasi belajar atau 

hasil belajar menurut Muhabbin Syah, seperti 

yang dikutip Rohmalia Wahab adalah taraf 

keberhasilan murid atau santri dalam mempelajari 

materi pelajaran di sekolah atau pondok pesantren 

yang dinyatakan dalam bentuk skor yang 

diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi 

pelajaran tertentu.
55

Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, seperti yang dikutip Rohmalia Wahab, 

dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan 

prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan 

atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata 

pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes 

atau angka nilai yang diberikan oleh 

guru.
56

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah tingkat 

keberhasilan yang dicapai dari suatu kegiatan atau 

usaha yang dapat memberikan kepuasan 
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emosional, dan dapat diukur dengan alat atau tes 

tertentu. 

Sedangkan prestasi belajar (achievement) 

menurut Good, seperti yang dikutip oleh Tritjahjo 

Danny Soesilo adalah pencapaian atau kecakapan 

yang ditampakkan dalam suatu keahlian atau 

sekumpulan pengetahuan.
57

 Secara rinci menurut 

Dewanto, seperti yang dikutip Tritjahjo Danny 

Soesilo, menyatakan bahwa sasaran evaluasi bagi 

peserta didik yang meliputi sikap, penguasaan 

materi pelajaran (knowledge), dan kecakapan-

kecakapan atau skills.
58

 

b. Jenis dan Indikator Prestasi Belajar 

Jenis prestasi belajar itu meliputi tiga ranah 

atau aspek, yaitu:ranah kognitif (cognitive 

domain), ranah afektif (affective domain), ranah 

psikomotor (psychomotor domain). Untuk 

mengungkapkan hasi belajar atau prestasi belajar 

pada ketiga ranah tersebut di atas diperlukan 

patokan-patokan atau indikator-indikator sebagai 

penunjuk bahwa seseorang telah berhasil meraih 
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prestasi pada tingkat tertentu dari ketiga ranah 

tersebut. Dalam hal ini Muhibbin Syah, seperti 

yang dikutip Rohmalia Wahab, mengemukakan 

bahwa kunci pokok untuk memperoleh ukuran 

dan data hasil belajar siswa sebagaimana yang 

terurai di atas adalah mengetahui garis-garis besar 

indikator (penunjuk adanya prestasi tertentu) 

dikaitkan dengan jenis prestasi yang hendak 

diungkapkan atau diukur.
59

 

c. Faktor-faktor yang Memengaruhi Prestasi 

Belajar 

Prestasi belajar di sekolah sangat dipengaruhi 

oleh kemampuan umum kita yang diukur oleh IQ, 

IQ yang tinggi dapat meramalkan kesuksesan 

prestasi belajar. Namun demikian, pada beberapa 

kasus, IQ yang tinggi ternyata tidak menjamin 

kesuksesan seseorang dalam belajar dan hidup 

bermasyarakat. 

IQ bukanlah satu-satunya faktor penentu 

kesuksesan prestasi belajar seseorang. Ada 

”faktor-faktor yang memengaruhi prestasi belajar 

                                                           
59

Rohmalia Wahab, Psikologi Belajar (Jakarta: Rajawali Pers, 

2016), 245. 



56 

 

anak dan kurikulum berbasis kompetensi di 

sekolah dasar” faktor-faktor lain yang turut andil 

memengaruhi perkembangan prestasi belajar. 

Sehubungan dengan hal tersebut, pada kegiatan 

seminar sehari diperoleh kesimpulan bahwa 

faktor-faktor yang memengaruhi prestasi belajar 

adalah antara lain sebagai berikut: 

1. Pengaruh pendidikan dan pembelajaran 

unggul. 

2. Perkembangan dan pengukuran otak. 

3. Kecerdasan (intelegensi) emosional. 

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi 

prestasi belajar dan mengklasifikasikannya 

menjadi dua bagian, yaitu: faktor intern dan faktor 

ekstern. 

1. Faktor-faktor intern, yakni faktor-faktor yang 

berasal dari dalam diri seseorang yang dapat 

memengaruhi prestasi belajarnya. Di antara 

faktor-faktor intern yang dapat memengaruhi 

prestasi belajar seseorang adalah antara lain: 

Kecerdasan/ intelegensi, bakat, minat, 

motivasi. 
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2. Adapun faktor-faktor ekstern, yaitu faktor-

faktor yang dapat memengaruhi prestasi 

belajar seseorang yang sifatnya berasal dari 

luar diri seseorang tersebut. Yang termasuk 

faktor-faktor ini adalah antara lain:Keadaan 

lingkungan keluarga, keadaan lingkungan 

sekolah, keadaan lingkungan masyarakat. 

Kedua uraian pendapat tersebut di atas 

kurang mempresentasikan ke semua faktor yang 

dapat memengaruhi proses dan prestasi belajar 

seseorang. Masih banyak faktor-faktor lain yang 

belum tercover di dalamnya.
60

Oleh karenanya, 

untuk melengkapi kedua pendapat tersebut, 

menurut Muhibbin Syah, seperti yang dikutip 

Rohmalia Wahab, faktor-faktor yang 

memengaruhi proses dan hasil belajar peserta 

didik di sekolah, secara garis besar dapat dibagi 

menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Faktor internal (faktor dari dalam diri peserta 

didik), yakni keadaan/kondisi jasmani atau 
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rohani peserta didik. Yang termasuk faktor-

faktor internal antara lain adalah: 

a. Faktor fisiologis 

Keadaan fisik yang sehat dan segar serta 

kuat akan menguntungkan dan memberikan 

hasil belajar yang baik. Tetapi keadaan fisik 

yang kurang baik akan berpengaruh pada 

siswa dalam keadaan belajarnya. 

b. Faktor psikologis  

Yang termasuk dalam faktor-faktor 

psikologis yang memengaruhi prestasi 

belajar adalah antara lain: 

1. Intelegensi, faktor ini berkaitan dengan 

Inteligence Quotient (IQ) seseorang. 

2. Perhatian, perhatian yang terarah dengan 

baik akan menghasilkan pamahaman dan 

kemampuan yang mantap. 

3. Minat, kecenderungan dan kegairahan 

yang tinggi atau keinginan yang besar 

terhadap sesuatu. 

4. Motivasi, merupakan keadaan internal 

organisme yang mendorongnya untuk 

berbuat sesuatu. 
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5. Bakat, kemampuan potensial yang 

dimiliki seseorang untuk mencapai 

keberhasilan pada masa yang akan 

datang. 

2. Faktor eksternal (faktor dari luar peserta didik), 

yakni kondisi lingkungan sekitar peserta didik. 

Adapun yang termasuk faktor-faktor ini antara 

lain, yaitu: 

a. Lingkungan sosial 

Lingkungan sosial sekolah seperti guru, 

para tenaga kependidikan (kepala sekolah 

dan wakil-wakilnya) dan teman-teman 

sekelas dapat memengaruhi semangat 

belajar seorang siswa. Selanjutnya 

lingkungan sosial masyarakat dan tetangga 

juga teman-teman sepermainan di sekitar 

tempat tinggal siswa tersebut. Dan 

lingkungan sosial yang paling banyak 

memengaruhi kegiatan belajar adalah orang 

tua dan keluarga itu sendiri. 

b. Lingkungan Nonsosial 

Faktor yang meliputi lingkungan sosial 

adalah sarana dan prasarana yang ada di 
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sekolah, seperti gedung sekolah dan 

letaknya, rumah tinggal keluarga dan 

letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca 

dan keadaan waktu belajar yang digunakan 

siswa. 

c. Faktor pendekatan belajar 

Yakni jenis upaya belajar siswa yang 

meliputi strategi dan metode yang 

digunakan siswa untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran materi-materi pelajaran. 

Adapun ragam pendekatan belajar yang 

dipandang respentatif (mewakili) 

pendekatan klasik dan modern, adalah 

sebagai berikut: Pendekatan Hukum Jost, 

pendekatan Ballard dan Clanchy, 

pendekatan Biggs.
61

 

Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata, 

seperti yang dikutip Hamdani Hamid, faktor-

faktor yang memengaruhi belajar dan prestasi 

belajar dapat digolongkan menjadi dua bagian, 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal: 
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1. Faktor Internal merupakan faktor yang berasal 

dari dalam diri siswa yang dapat memengaruhi 

prestasi belajar. faktor ini dapat dibedakan 

menjadi dua klompok berikut: 

a. Faktor Fisiologis 

Faktor yang berhubungan dengan kesehatan 

dan pancaindra, seperti berikut ini: 

Kesehatan Badan, pancaindra. 

b. Faktor Psikologis 

Faktor yang berhubungan dengan 

intelegensi, sikap, motivasi. 

2. Faktor Eksternal merupakan faktor yang 

berasal dari luar diri siswa yang dapat 

memengaruhi prestasi belajar. 

Selain faktor-faktor dalam diri siswa, ada hal-

hal lain dari luar diri siswa yang dapat 

memengaruhi prestasi belajar, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Faktor Lingkungan Kekuarga 

Diantaranya meliputi sosial ekonomi keluarga, 

pendidikan orangtua, perhatian orangtua dan 

suasana hubungan antara anggota keluarga. 
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b. Faktor Lingkungan Sekolah 

Diantaranya meliputi sarana dan prasarana, 

kompetensi guru dan siswa, kurikulum dan 

metode mengajar. 

c. Faktor Lingkungan Masyarakat  

Diantaranya meliputi sosial budaya, partisipasi 

terhadap Pendidikan.
62

 

4. Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits 

Mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits termasuk 

dalam kelompok mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) yang mempunyai tujuan dan fungsi tidak 

jauh berbeda dengan mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam.
63

Mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits di 

Madrasah Ibtidaiyah adalah salah satu rumpun mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

menekankan pada kemampuan membaca dan 

menulis Al-Qur‟an dan Hadits dengan benar, serta 

hafalan terhadap surat-surat pendek dalam Al-

Qur‟an, pengenalan arti atau makna secara sederhana 

dari surat-surat pendek tersebut dan hadits-hadits 

tentang akhlak terpuji untuk diamalkan dalam 
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kehidupan sehari-hari melalui keteladanan dan 

pembiasaan.
64

 

Standar kompetensi lulusan (SKL) mata 

pelajaran Al-Qur‟an Hadits tingkat Madrasah 

Ibtidaiyah antara lain: 

a. Pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-

Qur‟an yang benar sesuai dengan kaidah ilmu 

tajwid. 

b. Hafalan surat-surat pendek dalam Al-Qur‟an, 

mulai dari surat Al-Fatihah, An-Nas sampai 

dengan Ad-Dhuha dan pemahaman sederhana 

tentang arti dan makna kandungannya serta 

pengamalannya melalui keteladanan dan 

pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Pemahaman dan pengamalan melalui 

keteladanan dan pembiasaan mengenai hadits-

hadits.
65

 

Adapun kompetensi inti (KI) dan kompetensi 

dasar (KD) mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits tingkat 

Madrasah Ibtidaiyah antara lain: 
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a. Kompetensi Inti 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai 

ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya serta cinta tanah air. 

3. Memahami pengetahuan faktual dan 

konseptual dengan cara mengamati dan 

mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat 

bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dan 

konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

logis dan kritis dalam karya yang estetis dalam 

gerakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

b. Kompetensi Dasar 

1.1.  Menghayati kandungan Q.S. al-Qadr 

1.2. Menerima Q.S. al-ʽAlaq sebagai firman Allah 

SWT. 
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1.3. Menyadari keutamaan membaca Al-Qur‟an 

dengan baik dan benar sesuai kaidah Ilmu 

Tajwid. 

1.4. Menyadari bahwa sikap munafik adalah 

perbuatan yang dibenci Allah dan Rasul-Nya. 

2.1. Menunjukkan perilaku positif sesuai dengan 

kandungan Q.S. al-Qadr. 

2.2. Terbiasa berperilaku positif sesuai dengan 

Q.S. al-ʽAlaq 

2.3. Terbiasa membaca Al-Qur‟an dengan baik 

dan benar dalam kehidupan sehari-hari. 

2.4. Menjauhi sifat munafik sebagai implementasi 

dari pemahaman hadits tentang ciri-ciri orang 

munafik. 

3.1. Memahami arti dan isi kandungan Q.S. al-

Qadr. 

3.2. Mengenal Q.S. al-ʽAlaq 

3.3. Memahami hukum bacaan waqaf dan washal. 

3.4. Memahami arti dan isi kandungan hadits 

tentang ciri-ciri orang munafik riwayat al-

Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. 

4.1. Menulis lafal Q.S. al-Qadr dengan benar. 
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4.2. Menghafal Q.S. al-ʽAlaq secara benar dan 

fasih. 

4.3. Menerapkan hukum bacaan waqaf dan 

washal. 

4.4. Menghafal hadits tentang ciri-ciri orang 

munafik riwayat al-Bukhari Muslim dari Abu 

Hurairah.
66

 

5. Hubungan Kemampuan Membaca Al-Qur’an, 

Menghafal Al-Qur’an dan Prestasi Belajar Mata 

Pelajaran Al-Qur’an Hadits 

Al-Qur‟an Hadits merupakan sumber utama 

ajaran Islam, dalam arti ia merupakan sumber akidah 

akhlak, syari‟ah/fiqih (ibadah, muamalah), sehingga 

kajiannya berada di setiap unsur tersebut. Al-Qur‟an 

Hadits menekankan pada kemampuan baca tulis 

yang baik dan benar, memahami makna secara 

tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan 

kandungannya dalam kehidupan sehari-hari.
67

 Mata 

pelajaran Al-Qur‟an Hadits di Madrasah Ibtidaiyah 

adalah salah satu mata pelajaran PAI yang 

menekankan pada kemampuan membaca dan 
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menulis Al-Qur‟an dan  Hadits dengan benar, serta 

hafalan terhadap surat-surat pendek dalam Al-

Qur‟an, pengenalan arti atau makna secara sederhana 

dari surat-surat pendek tersebut dan hadits-hadits 

tentang akhlak terpuji untuk diamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari melalui keteladanan dan 

pembiasaan.
68

 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berangkat dari landasan teori yang telah dijabarkan 

di atas, maka dapat diajukan kerangka berpikir sebagai 

berikut: Jika kemampuan membaca dan menghafal Al-

Qur‟an baik, maka prestasi belajar Al-Qur‟an Hadits juga 

akan baik. Namun, sebaliknya jikakemampuan membaca 

dan menghafal Al-Qur‟an kurang baik, maka prestasi 

belajar Al-Qur‟an Hadits juga akan kurang baik. 

Berdasarkan gambar bagan di atas, maka dapat 

dikembangkan kerangka berpikir. 
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D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian yang diajukan, maka titik 

tolak untuk merumuskan hipotesis adalah masalah dan 

kerangka berfikir.
69

 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir 

di atas, maka selanjutnya dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

Ha: Ada korelasi yang signifikan antara kemampuan 

membacaAl-Qur‟an, menghafal Al-Qur‟an dan 

prestasi belajar Al-Qur‟an Hadits siswa kelas V di 

MI Mamba‟ul Huda ngabar ponorogo tahun 

pelajarn 2018/2019. 

Ho: Tidak ada korelasi yang signifikan antara 

kemampuan membaca Al-Qur‟an, menghafal Al-

Qur‟an dan prestasi belajar Al-Qur‟an Hadits siswa 

kelas V di MI Mamba‟ul Huda ngabar ponorogo 

tahun pelajarn 2018/2019. 

 

 

 

                                                           
69

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010), 389. 



69 

 

 

 

 



 

70 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Berdasarkan rumusan di atas, penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bersifat 

korelasional yang menghubungkan 3 variabel. Teknik 

analisa korelasional adalah teknik analisis statistik yang 

mempelajari mengenai hubungan antara dua variabel 

atau lebih.
70

 Variabel pada dasarnya adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.
71

Variabel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 1) Kemampuan membaca Al-Qur‟an 

(X1), 2) Kemampuan menghafal Al-Qur‟an (X2), dan 3) 

Prestasi belajar siswa (X3). 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

dari objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
72

Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua siswa kelas V MI Mamba‟ul Huda 

Ngabar Siman Ponorogo yang berjumlah 78 siswa. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Karena metode sample jenuh maka sampel yang 

diambil adalah semua siswa kelas V sebanyak 78 

siswa. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel 

bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel.
73
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C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang 

dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 

mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis 

dan dipermudah olehnya.
74

 

Adapun instrumen pengumpulan data dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1 

Instrumen Pengumpulan Data 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Indikator 

Teknik 

Pengum

pulan 

Data 

No. Angket Uji 

Coba 

Sebe 

lum 

Sesu 

Dah 

Ket. 

Korelasi 

Kemampuan 

Membaca 

Al-Qur‟an, 

Menghafal 

Al-Qur‟an 

dan Prestasi 

Belajar Al-

Qur‟an 

Hadits Kelas 

VMI 

Kemampuan 

Membaca 

Al-Qur‟an 

(x1) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kelancaran Angket 1 

2 

3 

4 

5 

- 

2 

- 

- 

5 

Drop 

 

Drop 

Drop 

 

2. Membaca 

Al-Qur‟an 

sesuai 

makhraj 

yang benar. 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

6 

7 

8 

9 

10 

- 

 

 

 

 

 

Drop 
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Mamba‟ul 

Huda 

Ngabar 

Tahun 

Pelajaran 

2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

12 

13 

- 

- 

Drop 

Drop 

3. Membaca 

Al-Qur‟an 

sesuai 

dengan ilmu 

tajwid. 

 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

14 

15 

16 

17 

18 

- 

- 

 

 

 

 

 

Drop 

Drop 

Kemampuan 

Menghafal 

Al-Qur‟an 

(x2) 

 

 

1.Melafalkan 

huruf-huruf 

hijaiyah 

dengan 

benar dan 

tepat. 

Angket 

 

1 

2 

3 

1 

2 

- 

 

 

Drop 

 

 

 

2.Menerapkan 

kaidah ilmu 

tajwid 

dengan baik 

dan benar. 

 

4 

5 

6 

7 

4 

5 

- 

- 

 

 

Drop 

Drop 

3.Menghafalka

n Al-Qur‟an 

sesuai 

8 

9 

 

8 

- 

 

 

Drop 
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urutan ayat. 

4. Memahami 

makna ayat 

sebelum 

dihafalkan. 

10 

11 

- 

11 

Drop 

 

5. Mengulang-

ulang 

bacaan 

sebelum 

menghafal. 

12 

13 

12 

13 

 

6. Mendengark

an bacaan 

orang  yang 

lebih ahli 

sebelum 

menghafal 

Al-Qur‟an. 

14 

15 

16 

- 

- 

16 

Drop 

Drop 

7. Memerhatik

an kalimat 

yang serupa. 

 17 

18 

17 

18 

 

8. Mengulang 

hafalan 

dalam 

shalat. 

19 

20 

19 

20 

 

9. Mengulang 

hafalan 

21 

22 

21 

22 
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bersama-

sama. 

 

23 23 

10.Mengulang 

hafalan di 

depan guru. 

24 

25 

- 

25 

Drop 

 

  Prestasi 

Belajar Al-

Qur‟an 

Hadits (X3) 

Nilai UTS 

semester genap 

Al-Qur‟an 

Hadits kelas V 

MI Mamba‟ul 

Huda Ngabar 

tahun pelajaran 

2018/2019. 

Dokume

ntasi 

   

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat 

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data.
75

 

Adapun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan 

menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan 
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untuk diisi responden.
76

 Dalam penelitian ini angket 

yang berupa pertanyaan digunakan untuk 

memperoleh data tentang kemampuan membaca Al-

Qur‟an, menghafal Al-Qur‟an dan prestasi belajar 

Al-Qur‟an Hadits siswa kelas V MI Mamba‟ul Huda 

Ngabar. Adapun pelaksanaannya angket diberikan 

kepada peserta didik kelas V agar mereka mengisi 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala likert yaitu skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dengan skala likert, variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item 

istrumen yang menggunakan skala likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, jawaban itu 

dapat diberi skor sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 

Skor untuk Pertanyaan Angket 

 

Skor 

Pertanyaan Ya Tidak 

Positif (+) 1 0 

Negatif (-) 0 1 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data 

yang tidak langsung ditujukan pada subjek 

penelitian, tetapi melalui dokumen.
77

Di dalam 

melaksanakan dokumentasi, peneliti menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, dan catatan 

harian.
78

Metode dokumentasi ini akan peneliti 

lakukan untuk mencari informasi tentang profil MI 

Mamba‟ul Huda Ngabar, struktur organisasi sekolah 

dan segala yang berkaitan dengan sekolah yang 

sudah dalam bentuk dokumen, terutama untuk 

mencari informasi nilai prestasi belajar Al-Qur‟an 

Hadits siswa kelas V tahun pelajaran 2018/2019 di 

MI Mamba‟ul Huda Ngabar.  
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E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan 

untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.
79

Adapun 

analisa dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tahap Pra Penelitian 

a. Uji Validitas 

Validitas berasal dari bahasa Inggris validity 

yang berarti keabsahan.Dalam penelitian, 

keabsahan sering dikaitkan dengan instrumen atau 

alat ukur.Uji validitas merupakan syarat yang 

terpenting dalam suatu evaluasi. Validitas adalah 

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau keshahihan sesuatu instrumen. 

Suatu instrumen yang valid atau shahih 

mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya 

instrumen yang kurang valid berarti memiliki 

validitas rendah.
80

 Salah satu cara untuk 

menemukan validitas alat ukur adalah 
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menggunakan korelasi product moment, seperti 

rumus sebagai berikut: 

)2222 )()()((

))((

YYNXXN

YXXYN
Rxy






 

Keterangan: 

xyR
  

: koefisien korelasi antara variabel X 

dan Y 

N  : jumlah responden 

X  :nilai hasil uji coba 

Y  : nilai rata-rata harian 

XY  : jumlah hasil perkalian antara X dan 

Y
81

  

Adapun langkah kerja yang dapat dilakukan 

dalam rangka mengukur validitas instrumen 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Menyebarkan instrumen yang akan diuji 

validitasnya kepada responden yang bukan 

responden sesungguhnya. Banyaknya 

responden untuk uji coba instrumen, sejauh ini 

belum ada ketentuan yang mensyaratkan. 

2) Mengumpulkan data hasil uji coba instrumen. 
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3) Memeriksa kelengkapan data, untuk memastikan 

lengkap tidaknya lembaran data yang terkumpul. 

Termasuk di dalamnya memeriksa kelengkapan 

pengisian item angket. 

4) Membuat tabel pembantu untuk mendapatkan 

skor-skor pada item yang diperoleh, kemudian 

memberikan skor terhadap item-item yang sudah 

diisi pada tabel pembantu. 

5) Menghitung nilai koefisien korelasi product 

moment untuk setiap item angket dari skor yang 

diperoleh. 

6) Menentukan nilai tabel koefisien korelasi pada 

derajat bebas (db) = n-2. 

7) Membuat kesimpulan, dengan cara 

membandingkan nilai r hitung dan nilai r tabel. 

Kriterianya jika nilai r hitung lebih besar (>) dari 

nilai r tabel, maka item instrumen dinyatakan 

valid.
82

 

Jumlah responden yang dilibatkan dalam uji 

coba validitas adalah 72 orang, sehingga pada db 

= n-2 = 70 dan α = 5% diperoleh nilai tabel 
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koefisien korelasi 0,235. Bila harga korelasi di 

bawah (r tabel) 0,235, maka dapat disimpulkan 

bahwa butir instrumen tersebut tidak valid. 

Sebaliknya, bila harga korelasi di atas (r tabel) 

0,235, maka butir instrumen tersebut dinyatakan 

valid.Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel 

nilai koefisien product moment pada lampiran. 

Dalam penghitungannya, peneliti menggunakan 

aplikasi microsoft excel 2007 sebagai alat bantu 

penghitungan validitas data instrumen. 

Untuk uji coba validitas instrumen, peneliti 

mengambil sampel sebanyak 72 responden 

dengan menggunakan 45 item instrumen.20 butir 

pertanyaan untuk variabel kemampuan membaca 

Al-Qur‟an dan 25 butir pertanyaan untuk variabel 

menghafal Al-Qur‟an. Dari hasil perhitungan 

validitas item instrumen terhadap 20 butir 

pertanyaan kemampuan membaca Al-Qur‟an, 

terdapat 12 soal yang dinyatakan valid yaitu 

nomor 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, dan 19. 

Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket 

untuk uji validitas variabel kemampuan membaca 

Al-Qur‟an dapat dilihat pada lampiran 3. Dan 
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hasil dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan 

dalam tabel rekapitulasi berikut ini: 

Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an (X1) 

Variabel 
No Item 

Soal 
"r" Tabel "r" Hitung Keterangan 

V
ar

ia
b

el
 K

em
am

p
u

an
 M

em
b

ac
a 

A
l-

Q
u

r'
an

 (
X

1
) 

1 0,235 0.199 Drop 

2 0,235 0.258 Valid 

3 0,235 -0.330 Drop 

4 0,235 0.055 Drop 

5 0,235 0.596 Valid 

6 0,235 0.588 Valid 

7 0,235 0.258 Valid 

8 0,235 0.458 Valid 

9 0,235 0.488 Valid 

10 0,235 0.606 Valid 

11 0,235 0.174 Drop 

12 0,235 -0.267 Drop 

13 0,235 0.151 Drop 

14 0,235 0.571 Valid 

15 0,235 0.622 Valid 

16 0,235 0.541 Valid 

17 0,235 0.483 Valid 

18 0,235 0.028 Drop 

19 0,235 0.524 Valid 

20 0,235 0.217 Drop 

 

Untuk variabel menghafal Al-Qur‟an dari 

25 butir pertanyaan terdapat 17 butir soal 

dinyatakan valid yaitu item nomor 1, 2, 4, 5, 8, 
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11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 25. 

Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket 

uji validitas menghafal Al-Qur‟an dapat dilihat 

pada lampiran 4. Dan hasil dari perhitungan 

tersebut dapat disimpulkan dalam tabel 

rekapitulasi berikut ini: 

Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian 

Kemampuan Menghafal Al-Qur’an (X2) 

Variabel 
No Item 

Soal 
"r" Tabel "r" Hitung Keterangan 

V
ar

ia
b

el
 M

en
g

h
af

al
 A

l-
Q

u
r'

an
 (

X
2

) 

1 0,235 0.310 Valid 

2 0,235 0.554 Valid 

3 0,235 -0.306 Drop 

4 0,235 0.254 Valid 

5 0,235 0.494 Valid 

6 0,235 0.102 Drop 

7 0,235 0.191 Drop 

8 0,235 0.238 Valid 

9 0,235 -0.028 Drop 

10 0,235 0.169 Drop 

11 0,235 0.492 Valid 

12 0,235 0.277 Valid 

13 0,235 0.511 Valid 

14 0,235 0.219 Drop 

15 0,235 -0.361 Drop 

16 0,235 0.611 Valid 

17 0,235 0.259 Valid 

18 0,235 0.617 Valid 

19 0,235 0.296 Valid 

20 0,235 0.546 Valid 
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21 0,235 0.515 Valid 

22 0,235 0.519 Valid 

23 0,235 0.396 Valid 

24 0,235 0.120 Drop 

25 0,235 0.440 Valid 

 

Nomor-nomor soal yang dianggap valid 

tersebut kemudian dipakai untuk pengambilan 

data dalam penelitian ini. Dengan demikian, butir 

soal instumen dalam penelitian ini ada 29 yang 

terdiri dari 12 butir soal untuk variabel 

kemampuan membaca Al-Qur‟an dan 17 butir 

soal untuk variabel menghafal Al-Qur‟an. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas artinya dapat dipercaya. 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang 

bila digunakan beberapa kali untuk mengukur 

obyek yang sama, akan menghasilkan data yang 

sama.
83

Untuk menguji reliabilitas instrumen, 

dalam penelitian ini dilakukan secara internal 

consistency, dengan cara mencobakan instrumen 

sekali saja, kemudian data yang diperoleh 

dianalisis dengan teknik tertentu. Adapun teknik 

yang digunakan untuk menganalisis reliabilitas 
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instrumen ini adalah teknik belah dua (split half) 

yang dianalisis dengan rumus Spearman Brown 

dan Alpha Cronbach. 

Berikut perhitungan data reliabilitas 

kemampuan membaca Al-Qur‟an, menggunakan 

rumus split half: 

1. Menyiapkan data hasil uji reliabilitas 

kemampuan membaca Al-Qur‟an MI 

Mamba‟ul Huda  Ngabar Siman Ponorogo. 

2. Menghitung rb (korelasi product moment 

antara belahan pertama dan kedua. 

∑X  =393 ∑XY = 2054 ∑X3
2
= 1987 

∑X3  =365 ∑X
2  

 = 2225 N    = 78 

r   = 
         

√                        
 

=
                    

√(                 )(                 )

 

= 
              

√                               
 

= 
    

√            
 

= 
    

√        
 

= 
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= 0,59064856 (0,590) 

Memasukkan hasil hitungan ke dalam rumus 

split half. 

 
    

    

     

 

= 
             

            
 

= 
          

          
 

= 0,742651237 (0,742) 

Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas, 

diketahui nilai reliabilitas instrumen variabel 

kemampuan membaca Al-Qur‟an sebesar 0,742, 

kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel pada 

taraf signifikan 5% adalah sebesar 0,235. Karena 

“r” hitung > “r” tabel, yaitu 0,742>0,235, maka 

instrumen variabel kemampuan membaca Al-

Qur‟andinyatakan reliabel.Adapun untuk 

mengetahui skor angket uji reliabilitas variabel 

kemampuan membaca Al-Qur‟an dapat dilihat 

pada lampiran 5. 

Sedangkan berikut ini penghitungan data 

reliabilitas menghafal Al-Qur‟an: 
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Langkah ke 1     : Membuat tabel penolong untuk 

menampilkan skor (lihat 

lampiran). 

Langkah ke 2     : kemudian dimasukkan ke rumus 

varians.  

Langkah ke 3 : kemudian dimasukkan dalam 

alpha cronbach.   

Rumus koefisien alpha cronbach: 

      = [
 

   
 [1

    

  
]  

Sedangkan rumus untuk varians 

   
   

 
       
 

 
 [

  
     

 
]   

Keterangan : 

R 11            = Reliabilitas instrumen/koefisien alfa 

K               =  Jumlah item soal 

∑  
           = Varian dari skor total 

∑  
           = Varian dari skor total 

N              = Jumlah responden 

Dari perhitungan reliabilitas tersebut dapat 

diketahui bahwa nilai reliabilitas instrumen 

kemampuan menghafal Al-Qur‟an sebesar 0,839 

dapat dilihat pada lampiran 6. 

 



88 

 

2.  Analisis Hasil Penelitian 

a. Uji Normalitas 

Sebelum menganalisis hasil penelitian, maka 

dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Hal 

ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 

diteliti normal atau tidak. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan rumus kolmogorov smirnov 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Merumuskan Hipotesa. 

Ho : data berdistribusi normal. 

Ha : data tidak berdistribusi normal. 

2) Menghitung Mean dan Standar deviasi. 

3) Menghitung masing-masing frekuensi dari 

jumlah data. 

4) Menghitung Frekuensi Kumulatif Bawah (fkb). 

5) Menghitung masing-masing frekuensi dibagi 

jumlah data (f/n). 

6) Menghitung masing-masing frekuensi 

kumulatif bawah (fkb) dibagi jumlah data 

(fkb/n). 

7) Menghitung nilai Z. 

8) Menghitung P≤Z 
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9) Menghitung nilai a₂ dengan cara(fkb/n) 

dikurangi (P≤Z). 

10) Menghitung nilai a₁ dengan cara(f/n) 

dikurangi (a₂). 

11) Menentukan angka tertinggi dari nilai (a₂). 

12) Membandingkan angka tertinggi dengan 

tabel kolmogorov-smirnov. 

13) Uji hipotesis dan kesimpulan. 

Terima Ho jika a₁ maksimum≤ D Tabel. 

Tolak Ho jika a₁ maksimum≥ DTabel. 

b. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data dari seluruh 

responden atau sumber data lain terkumpul yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 

yang telah diajukan.
84

 

Teknik analisis data ini menggunakan 

statistika. Teknik analisis data untuk menjawab 

rumusan masalah 1 dan 2 yang digunakan adalah 

dengan menghitung mean dan standar deviasi 

dengan rumus sebagai berikut: 
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Rumus Mean yang digunakan yaitu: 

Mx = 
  

 
 

My = 
  

 
 

Keterangan : 

Mx dan My    : Mean (rata-rata) yang dicari. 

∑x dan ∑y    : Jumlah dari skor-skor (nilai-nilai)  

yang ada. 

N     : Jumlah observasi. 

Sedangkan rumus Standar Deviasi yang 

digunakan yaitu: 

SDX = √
   

 
   

  

SDy = √
   

 
   

  

Keterangan : 

SDX dan SDy       : Standar Deviasi. 

∑fx dan ∑fy         : Jumlah x dan y. 

∑fx
2
 dan ∑fy

2 
     : Jumlah skor x dan y setelah 

terlebih dahulu   dikuadratkan. 

Mx  dan My        : Nilai rata-rata hitung (Mean) 

skor x dan y. 
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N        : Jumlah observasi
85

 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mean dan 

SD, untuk menentukan tingkat kemampuan 

membaca Al-Qur‟an, menghafal Al-Qur‟an, dan 

prestasi belajar Al-Qur‟an Hadits siswa apakah 

baik, cukup, kurang dibuat pengelompokkan 

dengan rumus sebagai berikut: 

1) Skor lebih dari mean + 1. SD adalah tingkat 

baik. 

2) Skor kurang dari mean -1. SD adalah tingkat 

kurang. 

3) Skor antara mean – 1. SD sampai mean + 1 SD 

adalah tingkat cukup.
86

 

Sedangkan teknik analisis data yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

nomor tiga yaitu untuk mengetahui ada tidaknya 

korelasi kemampuan membacaAl-Qur‟an, 

menghafal Al-Qur‟an dan prestasi belajar Al-

Qur‟an Hadits siswa kelas V Mi Mamba‟ul Huda 

Ngabar, dengan menggunakan teknik korelasi 

berganda yaitu nilai yang menunjukkan arah dan 
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kuatnya hubungan antara dua variabel secara 

bersama-sama atau lebih dengan variabel lain. 

Adapun rumus korelasi berganda adalah sebagai 

berikut: 

       √
  

   
   

   
      

    
     

    
    

 

Keterangan : 

         = korelasi antara variabel    dengan    

secara bersama-sama dengan variabel 

Y. 

    
   = korelasi product moment antara    

dengan Y 

    
   = korelasi product moment antara    

dengan Y 

     
       = korelasi product moment antara    

dengan   
87 

Dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesa (Ho dan Ha). 

Ho : Tidak ada korelasi antara variabel X1 dan 

X2 dengan Y. 

                                                           
87

Sugiono, Metode Penelitian………, 2016, 191. 



93 

 

Ha : Ada korelasi antara variabel X1 dan X2 

dengan Y. 

2) Mencari Fhitung dengan Ftabel. 

Dengan rumus mencari Fhitung yaitu: 

    

              
 

Keterangan : 

R   = Koefisien korelasi berganda. 

K  = Jumlah variabel independen. 

N  = Jumlah data. 

Fhitung  = F (k:n-k-1). 

3) Jika Fhitung ≥ Ftabel maka Ha diterima dan 

berlaku sebaliknya. 

4) Jika Fhitung ≤ Ftabel maka Ha ditolak dan berlaku 

sebaliknya. 

Adapun pedoman untuk memberikan 

interprestasi koefisien korelasi adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.5 

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,800 – 1,000 Sangat kuat 

0,600 – 0,799 Kuat 

0,400 – 0,599 Cukup kuat 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,000 – 0,1999 Sangat rendah 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya MI Mamba’ul Huda Al-

islamiyah Ngabar Siman Ponorogo 

Pada awalnya sebelum berdirinya Mi 

Mamba‟ul Huda Al-islamiyah Ngabar 

KH.Muhammad Thoyyib (bapak kandung dari KH. 

Ahmad Thoyyib, KH. Ibrahim Thoyyib dan KH. 

Ishak Thoyyib) selalu prihatin dengan kondisi 

masyarakat desa Ngabar saat itu, yaitu masyarakat 

yang jauh dari agama, kebiasaan mereka adalah 

berjudi, mabuk-mabukan, minuman candu dan 

memelihara gemblakan. Maka dari itu untuk 

memperbaiki kondisi masyarakat yang rusak ini 

salah satunya adalah dengan jalan menyelenggarakan 

pendidikan agama bagi anak-anak desa Ngabar.  

Kemudian Didirikanlah dirumahnya beliau 

sebuah Langgar (mushola) tempat mengajar baca Al-

Qur‟an, sholat dan ilmu-ilmu dasar agama Islam dan 

tempat pelaksanaan sholat berjamaah terutama sholat 

magrib, isya‟, dan subuh.Setelah putra lelaki 
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tertuanya, Ahmad Thoyyibdi pandang mampu 

membantu mengajar maka pendidikan Langgar 

(mushola) ini ditingkatkan menjadi “Madrasah 

Diniyah” masuknya tetap malam hari dengan 

mengajak Langgar (mushola) utara yang diasuh 

olehK. Imam Bukhori bapak dari KH. Imam badri, 

untuk bergabung di madrasah ini. 

Maka pada tahun 1946 telah resmi berdiri 

Madrasah Diniyah yang lazim mereka sebut Sekolah 

Arab di desa Ngabar yang dikepalai oleh KH. 

Ahmad Thoyyib. Setelah berjalan 2 tahun waktu 

masuk dirubah pada sore hari dan bergabung dengan 

koordinator madrasah. Madrasah Bustanul Ulum Al-

Islamiyah disingkat dengan BUI berpusat di 

Madrasah Tegalsari Jetis Ponorogo.Hingga akhirnya 

saat ini berubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah 

Mamba‟ulHuda Al-Islamiyah atau lebih dikenal 

dengan nama MI Mamba‟ul Huda Ngabar atau MI 

Ngabar yang masuk pada setiap pagi hari. 

2. Letak Geografis MI Mamba’ul Huda Ngabar 

Madrasah Ibtida‟iyah Mamba‟ul Huda Ngabar 

terletak di Desa Ngabar, tepatnya di jalan Sunan 
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Kalijaga nomor 9 Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo Provinsi Jawa Timur. 

Batas MI Mamba‟ul Huda Ngabar sebelah 

timur dan selatan berbatasan dengan Desa 

Demangan, sebelah utara berbatasan dengan 

lapangan dan Pondok Pesantren Wali Songo Putri, 

dan sebelah barat berbatasan dengan rumah 

penduduk. 

3. Visi, Misi, Dan Tujuan 

a. Visi MI Mamba’ul Huda Ngabar 

„‟Menjadi lembaga pendidikan dasar Islam yang 

unggul dan berjiwa pesantren‟‟. 

b. Misi 

1) Membentuk generasi muslim yang berjiwa 

keikhlasan, kesederhanaan, ukhuwah islamiyah 

dan kebebasan.  

2) Membentuk generasiyangbertaqwa, beramal 

sholeh, berbudi luhur, berbadan sehat, 

berpengetahuan luas, berfikiran bebas, berjiwa 

wiraswasta dan cinta tanah air. 

3) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan 

secara efektif, agar anak didik dapat 
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berkembang secara optimal, sesuai dengan 

potensi yang dimiliki. 

4) Mengembangkan kemampuan dasar anak didik 

dalam membaca Al-Qur‟an, ilmu pengetahuan, 

bahasa arab, bahasa inggris, ketrampilan dan 

seni. 

5) Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, 

sehat, bersih dan indah. 

c. Tujuan 

1) Meningkatan kuantitas dan kualitas sikap dan 

praktik kegiatan serta amaliah keagamaan 

Islam warga madrasah. 

2) Meningkatan kepedulian dan kesadaran warga 

madrasah terhadap keamanan, kebersihan dan 

keindahan lingkungan madrasah. 

3) Meningkatan kualitas dan kuantitas 

sarana/prasarana dan fasilitas yang mendukung 

peningkatan prestasi akademik dan non 

akademik. 

4) Meningkatan nilai UAM (Ujian Akhir 

Madrasah) 

5) Meningkatan minat, bakat, dan kemampuan 

siswa di bidang akademik dan non akademik.  
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6) Meningkatan kemampuan siswa dalam Bahasa 

Arab dan Inggris serta membaca al-Qur‟an. 

7) Memiliki tim olah raga minimal 3 cabang yang 

mampu menjadi finalis tingkat kecamatan dan 

tingkat lainya.  

8) Memiliki tim kesenian yang mampu tampil 

minimal pada acara setingkat kecamatan dan 

tingkat lainya.  

9) Meningkatan manajemen partisipatif  warga 

madrasah, diterapkanya manajemen 

pengendalian mutu madrasah, terjadi 

peningkatan animo siswa baru, dan 

peningkatan nilai akkreditasi madrasah. 

10) Mewujudkan Madrasah yang bercitra positif, 

yang menjadi pilihan Masyarakat. 

4. Profil Singkat MI Mamba’ul Huda Al-islamiyah 

Ngabar Ponorogo 

a. Profil Madrasah 

1) Nama Madrasah : MI Mamba‟ul Huda Ngabar 

2) N.S.M/N.P.S.N :111235020060/60714319 

3) Jalan dan Nomor : Sunan Kalijaga No. 9 

4) Desa/Kelurahan : Ngabar 

5) Kecamatan  : Siman 
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6) Kabupaten  : Ponorogo 

7) Provinsi   : Jawa Timur 

8) Kode Pos  : 63471 

9) Email   : mimhngabar@gmail.com 

10) Akreditasi  : A 

11) Nomor Akreditasi : Dd.176746 

12) No. SK Penetapan BAP-S/M :  

200/BAP-S/M/SK/X/2016 

13) Tanggal  : 25 Oktober 2016 

14) Tahun Berdiri : 31 Desember 1946 

15) No. SK Pendirian : L.m./3/214/A/1978 

16) Tanggal SK Pendirian : 20 Maret 1978 

17) Tanggal SK Ijin Operasional: 4 Januari 2017 

18) NPWP  : 02.517.437.6-647.000 

19) Waktu Belajar : Pagi Hari 

20) Kurikulum yang dipakai : KTSP & K13 

21) Nama Yayasan : YPPW-PPWS Ngabar 

22) Kepala Madrasah : M. Ali Syahadat, S.Ag 

b. Sarana dan Prasarana 

MI Mamba‟ul Huda Ngabar sudah memiliki 

sarana dan prasarana yang cukup menunjang 

untuk proses kegiatan belajar dan mengajar. 

Prasarananya memiliki 20 ruang kelas, setiap 

mailto:mimhngabar@gmail.com
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ruang kelas dilengkapi papan tulis, meja, kursi, 

dan almari. Sarana dan prasarana yang berada di 

luar kelas meliputi ruang kepala sekolah, ruang 

guru, ruang perpustakaan, ruang laboratorium 

IPA, ruang komputer, ruang kesehatan, mushola, 

toilet guru, toilet siswa, gudang madrasah, 

dantempat bermain/tempat olahraga. Untuk alat 

atau sarana olahraga kurang tersedia. 

c. Data Guru dan Karyawan 

Guru di MI Mamba‟ul Huda Ngabar 

Ponorogo dari 33 tenaga kependidikan.Adapun 

untuk melihat data keadaan guru MI Mamba‟ul 

Huda Ngabar dapat dilihat di lampiran 26. 

d. Data Siswa pada Tahun Pelajaran 2018/2019 

Siswa MI Mamba‟ul Huda Ngabar berjumlah 

427 siswa. Untuk lebih rinci jumlah siswa dan 

siswi MI Mamba‟ul Huda Ngabar tahun pelajaran 

2017/2018 dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai 

berikut: 

 

  



103 

 

Tabel 4.1 

Jumlah Siswa MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo 

Kelas Jumlah 

Rombel 

Laki-

laki 

Perem 

puan 

Jumlah 

I 4 43 46  89  

II 4 45 39  84 

III 3 30 24  54 

IV 2 25 25  50 

V 4 33 45  78 

VI 4 30 42  72 

Total       427 

 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data Kemampuan Membaca Al-

Qur’an Siswa Kelas VMI Mamba'ul Huda 

Ngabar 

Untuk mendapatkan data mengenai 

kemampuan membaca Al-Qur‟an (X1) 

menggunakan metode angket langsung, yaitu angket 

yang dijawab oleh responden yang telah ditentukan 

oleh peneliti. Responden yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah 78 siswa. Dalam memperoleh 

datatentang kemampuan membaca Al-Qur‟an 

dengan mencari nilai Mean (Mx) dan nilai standar 
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deviasi (SDx) atau simpangan baku untuk 

menentukan kategori baik, cukup, dan kurang.  

Tabel 4.2 

Skor Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa Kelas V 

MI Mamba’ul Huda Ngabar 

No X1 F Fx X1 = X1 – Mx1 X1
2
 fX1

2
 

1 12 21 252 1,91025641 3,649079553 76,63067061 

2 11 13 143 0,91025641 0,828566732 10,77136752 

3 10 18 180 -0,08974359 0,008053912 0,144970415 

4 9 11 99 -1,08974359 1,18754109 13,06295199 

5 8 8 64 -2,08974359 4,36702827 34,93622616 

6 7 7 49 -3,08974359 9,54651545 66,82560815 

Jumlah 78 787 -3,538461538 19,58678501 202,3717948 

 

a. Mencari mean dengan rumus 

Mx = 
  

 
 = 

   

  
 = 10,08974359 

b. Mencari standar deviasi 

SDx= 
√    

 
 = 

√           

  
 = √            = 

1,621173997 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa skor 

tertinggi pada variabel kemampuan membaca Al-

Qur‟an adalah 12 dimilki 21 siswa dan skor terendah 

bernilai 7 dimiliki oleh 7 siswa. 
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Dari hasil data tersebut dapat diketahui Mx1 = 

10,08974359 dan SDx1 = 1,621173997. Untuk 

menentukan kemampuan membaca Al-Qur‟an yang 

baik, cukup, atau kurang maka dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus-rumus 

sebagai berikut: 

1) Skor lebih dari Mx + 1.SDx adalah kemampuan 

membaca Al-Qur‟an siswa kelas V di MI 

Mamba‟ul Huda Ngabar baik. 

2) Skor kurang dari Mx – 1.SDx adalah kemampuan 

membaca Al-Qur‟an siswa kelas V di MI 

Mamba‟ul Huda Ngabar kurang. 

3) Skor antara Mx + 1.SDx sampai Mx – 1.SDx 

adalah kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa 

kelas V di MI Mamba‟ul Huda Ngabar cukup. 

Mx1 + 1.SDx  = 10,08974359 + 1.1,621173997 

   = 10,08974359 + 1,621173997 

   =  11,7109176 = 12 

Mx1 - 1.SDx   = 10,08974359 - 1.1,621173997 

   = 10,08974359 - 1,621173997 

   =  8,46856959 = 8  

Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai 

(12) ke atas dikategorikan kemampuan membaca Al-
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Qur‟an siswa kelas V baik, sedangkan nilai (8) ke 

bawah dikategorikan kemampuan membaca Al-

Qur‟an siswa kelas V kurang, dan nilai (8) sampai 

(12) dikategorikan kemampuan membaca Al-Qur‟an 

siswa kelas V cukup. 

Kemudian banyak responden dari masing-

masing kategori dibuat presentase dengan rumus: 

P = 
 

 
 x 100% 

Keterangan: 

P = Presentase 

F = Frekuensi pada kelas tersebut 

N = Jumlah data
88

 

Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang kategori 

kemampuan membaca Al-Qur‟an dapat dilihat tabel 

berikut: 

Tabel 4.3 

Kategorisasi Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

Siswa Kelas V MI Mamba’ul Huda Ngabar 

No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1 >11 21 27% Baik 

2 8 – 11 50 64% Cukup 

3 < 8 7 9% Kurang 

Jumlah 

 

78 100% 

                                                            
88

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2014), 43. 
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Dari kategori di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan membaca Al-Qur‟an dengan frekuensi 

21 siswa dengan presentase 27% memiliki kategori 

baik, kemampuan membaca Al-Qur‟an dengan 

frekuensi sebanyak 50 siswa dengan presentase 64% 

memiliki kategori cukup, dan untuk kemampuan 

membaca Al-Qur‟an dengan frekuensi 7 siswa 

dengan presentase 9% memiliki kategori kurang.  

 Berdasarkan perhitungan di atas dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan membaca Al-

Qur‟an siswa kelas V di MI Mamba‟ul Huda Ngabar 

termasuk dalam kategori cukup dengan presentase 

64%. 

2. Deskripsi Data Kemampuan Menghafal Al-

Qur’an Siswa Kelas V MI Mamba’ul Huda 

Ngabar Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Untuk memperoleh data tentang kemampuan 

menghafal Al-Qur‟an (X2) siswa, peneliti 

menggunakan angket yang disebarkan kepada 78 

siswa. Kemudian dari data yang diperoleh, dicari 

nilai Mean (Mx) dan nilaistandar deviasi (SDx) atau 

simpangan baku untuk menentukan kategori baik, 

cukup, dan kurang.  
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Tabel 4.4 

Skor Kemampuan Menghafal Al-Qur’an Siswa Kelas V 

MI Mamba’ul Huda Ngabar 

No X2 f Fx X2 = X2 – Mx2 X2
2
 fX2

2
 

1 17 18 306 3,47435897 12,07117025 217,2810645 

2 16 6 96 2,47435897 6,122452312 36,73471387 

3 15 7 105 1,47435897 2,173734372 15,21614061 

4 14 11 154 0,47435897 0,225016432 2,475180757 

5 13 6 78 -0,52564103 0,276298492 1,657790952 

6 12 8 96 -1,52564103 2,32758055 18,6206444 

7 11 9 99 -2,52564103 6,37886261 57,40976349 

8 10 7 70 -3,52564103 12,4301447 87,0110129 

9 9 4 36 -4,52564103 20,4814267 81,9257068 

10 8 1 8 -5,52564103 30,5327088 30,5327088 

11 7 1 7 -6,52564103 42,5839909 42,5839909 

Jumlah 78 1055 -16,78205133 135,6033861 591,448718 

 

a. Mencari mean dengan rumus 

Mx = 
  

 
 = 

    

  
 = 13,52564103 

b. Mencari standar deviasi 

SDx= 
√    

 
 = 

√          

  
 = √            = 

2,771489163 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa skor 

tertinggi pada variabel kemampuan menghafal Al-
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Qur‟an adalah bernilai 17 dimiliki 18 siswa dan skor 

terendah bernilai 7 dimiliki oleh 1 siswa. 

Dari hasil data tersebut dapat diketahui Mx2 = 

13,52564103 dan SDx2 = 2,771489163. Untuk 

menentukan kemampuan menghafal Al-Qur‟an yang 

baik, cukup, atau kurang, maka dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus-rumus 

sebagai berikut: 

1) Skor lebih dari Mx + 1.SDx adalah kemampuan 

menghafal Al-Qur‟an siswa kelas V di MI 

Mamba‟ul Huda Ngabar baik. 

2) Skor kurang dari Mx – 1.SDx adalah kemampuan 

menghafal Al-Qur‟an siswa kelas V di MI 

Mamba‟ul Huda Ngabar kurang. 

3) Skor antara Mx + 1.SDx sampai Mx – SDx adalah 

kemampuan menghafal Al-Qur‟an siswa kelas V 

di MI Mamba‟ul Huda Ngabar cukup. 

Mx2 + 1.SDx  = 13,52564103  + 1.2,771489163 

     =  13,52564103  + 2,771489163 

   =  16,2971302 = 16  

Mx2 - 1.SDx   = 13,52564103 - 1. 2,771489163 

     = 13,52564103  - 2,771489163 

                    = 10,7541519 = 11  



110 

 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai 

(16) ke atas dikategorikan kemampuan menghafal 

Al-Qur‟an baik, sedangkan nilai (11) ke bawah 

dikategorikan kemampuan menghafal Al-Qur‟an 

kurang, dan nilai (11) sampai (16) dikategorikan 

kemampuan menghafal Al-Qur‟an cukup. 

Mengetahui lebih jelas tentang kategori kemampuan 

menghafal Al-Qur‟an dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Kategorisasi Kemampuan Menghafal Al-Qur’an Siswa Kelas V MI 

Mamba’ul Huda Ngabar 

No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1 > 16 18 23% Baik 

2 10 – 16 47 60% Cukup 

3 < 10 13 17% Kurang 

Jumlah 

 

78 100% 

  

Dari kategori di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan menghafal Al-Qur‟an dengan frekuensi 

18 siswa dengan presentase 23% memiliki kategori 

baik, kemampuan menghafal Al-Qur‟an dengan 

frekuensi 47 siswa dengan presentase 60% memiliki 

kategori cukup, dan untuk kemampuan menghafal 
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Al-Qur‟an dengan frekuensi  13 siswa dengan 

presentase 17% memiliki kategori kurang.  

Berdsarkan perhitungan di atas dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan menghafal Al-

Qur‟an siswa kelas V MI Mamba‟ul Huda Ngabar 

termasuk kategori cukup dengan presentase 60%. 

3. Deskripsi Data Prestasi Belajar Al-Qur’an Hadits 

Siswa Kelas V MI Mamba’ul Huda Ngabar 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Untuk mendapatkan data tentang  tentang skor 

prestasi belajar (X3)  siswakelas V MI Mamba‟ul 

Huda Ngabar  peneliti mengumpulkan data 

dokumentasi dari hasil UTS semester genap tahun 

pelajaran 2018/2019 yang diberikan oleh guru kelas 

V. Kemudian dari data yang diperoleh, dicari nilai 

Mean (Mx) dan nilai standar deviasi (SDx) atau 

simpangan baku untuk menentukan kategori baik, 

cukup, dan kurang.  
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Tabel 4.6 

Skor Prestasi Belajar Al-Qur’an Hadits Siswa Kelas V 

MI Mamba’ul Huda Ngabar 

No X3 F f X3 X3 = X3 - M X3 X3
2
 F X3

2
 

1 99 1 99 18,85897436 355,6609139 355,6609139 

2 98 6 588 17,85897436 318,9429652 1913,657791 

3 97 1 97 16,85897436 284,2250165 284,2250165 

4 96 1 96 15,85897436 251,5070678 251,5070678 

5 95 6 570 14,85897436 220,789119 1324,734714 

6 94 2 188 13,85897436 192,0711703 384,1423406 

7 90 1 90 9,85897436 97,19937543 97,19937543 

8 88 1 88 7,85897436 61,76347799 61,76347799 

9 87 3 261 6,85897436 47,04552927 141,1365878 

10 85 7 595 4,85897436 23,60963183 165,2674228 

11 84 6 504 3,85897436 14,89168311 89,35009867 

12 82 2 164 1,85897436 3,455785671 6,911571342 

13 80 3 240 -0,14102564 0,019888231 0,059664693 

14 78 4 312 -2,14102564 4,58399079 18,33596316 

15 77 1 77 -3,14102564 9,86604207 9,86604207 

16 76 2 152 -4,14102564 17,1480934 34,2961868 

17 75 8 600 -5,14102564 26,4301446 211,4411568 

18 74 3 222 -6,14102564 37,7121959 113,1365877 

19 70 3 210 -10,14102564 102,840401 308,521203 

20 67 1 67 -13,14102564 172,686555 172,686555 

21 66 2 132 -14,14102564 199,968606 399,937212 

22 65 11 715 -15,14102564 229,250657 2521,757227 

23 64 1 64 -16,14102564 260,532709 260,532709 
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24 60 2 120 -20,14102564 405,660914 811,321828 

Jumlah 78 6251 23,61538464 3337,861933 9937,448713 

  

a. Mencari mean dengan rumus 

Mx = 
  

 
 = 

    

  
 = 80,14102564 

b. Mencari standar deviasi 

SDx = 
√    

 
 = 

√           

  
 = √            = 

11,36035983 

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa skor 

tertinggi pada variabel prestasi belajar Al-Qur‟an 

Hadits siswa kelas V adalah 99 dimiliki oleh 1 siswa, 

dan skor terendah bernilai 60 dimiliki oleh 2 siswa. 

Dari hasil data tersebut dapat diketahui Mx3 = 

80,14102564 dan SDx = 11,36035983. Untuk 

menentukan prestasi belajar yang baik, cukup, atau 

kurang maka dibuat pengelompokan dengan 

menggunakan rumus-rumus sebagai berikut: 

1) Skor lebih dari Mx + 1.SDx  adalah prestasi 

belajar siswa kelas V di MI Mamba‟ul Huda 

Ngabar baik. 

2) Skor kurang dari Mx – 1.SDx adalah prestasi 

belajar siswa kelas V di MI Mamba‟ul Huda 

Ngabar kurang. 
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3) Skor antara Mx + 1.SDx sampai Mx – SDx  

adalah prestasi belajar siswa kelas V di MI 

Mamba‟ul Huda Ngabar cukup. 

Mx3 + 1.SDx  = 80,14102564 + 1.11,36035983 

     = 80,14102564 + 11,36035983 

   =  91,5013855 = 91  

Mx3 - 1.SDx   = 80,14102564 - 1.11,36035983 

     = 80,14102564 - 11,36035983 

                     = 68,7806658 = 68 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai 

91 ke atas dikategorikan prestasi belajar siswa baik, 

sedangkan nilai 68 ke bawah dikategorikan prestasi 

belajar siswa kurang, dan nilai 68 sampai 

91dikategorikan prestasi belajar siswa cukup. Untuk 

mengetahui lebih jelas tentang prestasi belajar siswa 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Kategorisasi Prestasi Belajar Siswa Kelas V MI Mamba’ul Huda 

Ngabar 

No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1 > 91 17 22% Baik 

2 68 – 91 44 56% Cukup 

3 < 68 17 22% Kurang 

Jumlah 

 

78 100% 
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Dari kategori di atas dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar siswa dengan frekuensi sebanyak 17 

siswa dengan presentase 22% memiliki kategori 

baik, prestasi belajar siswa dengan frekuensi 

sebanyak 44 siswa dengan presentase 56% memiliki 

kategori cukup, dan prestasi belajar siswa dengan 

frekuensi sebanyak 17 siswa dengan presentase 22% 

memiliki kategori kurang.  

Berdasarkan  perhitungan di atas dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa kelas V MI 

Mamba‟ul Huda Ngabar temasuk kategori cukup 

dengan presentase 56%. 

 

C. Analisis Data (Hipotesis Pengujian) 

Sebelum melakukan perhitungan untuk 

mengetahui hubungan antara kemampuan membaca Al-

Qur‟an, menghafal Al-Qur‟an dan prestasi belajar Al-

Qur‟an Hadits siswa kelas V di MI Mamba‟ul Huda, 

maka dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah data dari setiap variabel yang diteliti tersebut 

normal atau tidak. Dalam penelitian ini, peneliti 
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menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov. Adapun 

hasil perhitungan uji normalitas menggunakan 

aplikasi Microsoft Excell 2007 sebagai aplikasi 

hitung yang dapat dilihat secara terperinci pada 

lampiran 15, 16, 17. Kemudian diinterpretasikan 

dengan tabel nilai kritis uji Kolmogorov-

Smirnovdapat dilihat pada lampiran 23. 

Pada lampiran 15, dipaparkan mengenai 

penghitungan data variabel kemampuan membaca 

Al-Qur‟an. Dari perhitungan diperoleh nilai a1 

maksimum sebesar 0,150. Nilai tersebut kemudian 

diinterpretasikan dengan tabel nilai kritis uji 

Kolmogorov-Smirnov, dengan jumlah n = 78 maka 

nilai Dtabel pada taraf signifikasi 0,05 adalah 0,154. 

Karena nilai a1 maksimum < dari Dtabel yakni 0,150 < 

0,154, maka dapat dinyatakan jika data variabel 

instrumen kemampuan membaca Al-Qur‟an 

berdistribusi normal. 

Pada lampiran 16, dipaparkan mengenai 

penghitungan data variabel kemampuan menghafal 

Al-Qur‟an. Dari perhitungan data diperoleh nilai a1 

maksimum sebesar 0,125. Nilai tersebut kemudian 

diinterpretasikan dengan nilai kritis uji Kolmogorov-
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Smirnov, dengan jumlah n = 78 maka nilai Dtabel 

pada taraf signifikasi 0,05 adalah 0,154. Karena nilai 

a1 maksimum < dari Dtabel yakni 0,125 < 0,154, maka 

dapat dinyatakan jika data variabel instrumen 

kemampuan menghafal Al-Qur‟an berdistribusi 

normal. 

Pada lampiran 17, dipaparkan mengenai 

penghitungan data variabel prestasi belajar siswa. 

Dari perhitungan data diperoleh nilai a1 maksimum 

sebesar 0,106. Nilai tersebut kemudian 

diinterpretasikan dengan nilai kritis uji Kolmogorov-

Smirnov, dengan jumlah n = 78 maka nilai Dtabel 

pada taraf signifikasi 0,05 adalah 0,154. Karena nilai 

a1 maksimum < dari Dtabel yakni 0,106 < 0,154, maka 

dapat dinyatakan jika data variabel instrumen 

prestasi belajar siswa berdistribusi normal. 

Untuk lebih jelasnya, berikut akan disajikan 

hasil uji normalitas data sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Normalitas Data 

 

Variabel 

 

N 

Kriteria Pengujian Ho Keterangan 

a1 

maksimum 
Dtabel 

X1 78 0,150 0,154 Data berdistribusi normal 

X2 78 0,125 0,154 Data berdistribusi normal 

X3 78 0,106 0,154 Data berdistribusi normal 

 

2. Analisis Data 

a. Analisis Data Korelasi Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an (X1) dan Prestasi 

Belajar (X3) Al-Qur’an Hadits Siswa Kelas V 

MI Mamba’ul Huda Ngabar  

Analisis data dilakukan berdasarkan 

rumusan masalah pertama yakni mengetahui 

apakah terdapat hubungan kemampuan 

membaca Al-Qur‟an dan prestasi belajar Al-

Qur‟an Hadits kelas V MI Mamba‟ul Huda 

ngabar Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019.  

Kemudian dilakukan pengujian kebenaran 

kepalsuan dari hipotesa. Oleh karena itu, peneliti 

harus mengkosultasikan hasil rhitung dengan rtabel.  

Namun sebelum itu, peneliti harus mencari 
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derajat bebas (db) atau degress of freedomnya 

(df) dengan rumus db = n – nr, dimana db adalah 

derajat bebas, n adalah number of cases, dan nr 

adalah banyaknya variabel yang dikorelasikan. 

Dalam penelitian ini, n = 78 nr = 2 maka db = 

78 – 2 = 76. Dengan nilai rtabel pada taraf 

signifikasi sebesar 5% diperoleh rtabel 0,217.  

Adapun perhitungan korelasi kemampuan 

membaca Al-Qur‟an (X1) dan  prestasi belajar 

Al-Qur‟an Hadits (X3), sebagai berikut: 

r      = 
           

√                          
 

 =
                      

√                                     
 

= 
                

√                                   
 

= 
     

√               
 

= 
     

√           
 

= 
     

          
 

= 0,329318678  (0,329). 

Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai 

rtabel = 0,217 dan rhitung = 0,329 di mana 

rhitung>rtabel maka Ha diterima. Kesimpulan dari 

perhitungan tersebut terdapat korelasi yang 
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signifikan kemampuan membaca Al-Qur‟an dan 

prestasi belajar Al-Qur‟an Hadits siswa kelas V 

MI Mamba‟ul Huda Ngabar Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019. 

b. Analisis Data Korelasi Kemampuan 

Menghafal Al-Qur’an (X2) dan 

PrestasiBelajarAl-Qur’an Hadits(X3) Siswa 

Kelas V MI Mamba’ul Huda Ngabar  

Analisis data dilakukan berdasarkan 

rumusan masalah kedua yakni mengetahui 

apakah terdapat hubungan kemampuan 

menghafal Al-Qur‟an dan prestasi belajar Al-

Qur‟an Hadits siswa kelas V MI Mamba‟ul 

Huda Ngabar tahun pelajaran 2018/2019. 

Adapun perhitungan korelasi kemampuan 

menghafal Al-Qur‟an (X2) dan  prestasi belajar 

Al-Qur‟an Hadits (X3), sebagai berikut: 

r   = 
           

√                          
 

=
                       

√                                       
 

= 
                

√                                     
 

= 
     

√               
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= 
     

√           
 

= 
     

          
 

= 0,0586622089 

Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai 

rtabel = 0,217 dan rhitung = 0,058 di mana rhitung< 

rtabel maka Ha ditolak. Kesimpulan dari 

perhitungan tersebut tidak terdapat korelasi 

kemampuan menghafal Al-Qur‟an dan prestasi 

belajar Al-Qur‟an Hadits siswa kelas V MI 

Mamba‟ul Huda Ngabar Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019. 

c. Analisis Data Korelasi Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an (X1) dan Kemampuan 

Menghafal Al-Qur’an (X2) Siswa Kelas V MI 

Mamba’ul Huda Ngabar 

Adapun perhitungan korelasi kemampuan 

membaca Al-Qur‟an (X1), kemampuan 

menghafal Al-Qur‟an (X2), sebagai berikut: 

r       = 
             

√                   
         

 

=
                      

√                                    
 

= 
              

√                                 
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= 
     

√              
 

= 
     

√         
 

= 
     

          
 

= 0,41426173 

Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai 

rtabel = 0,217 dan rhitung = 0,414 di mana rhitung> 

rtabel, maka Ha diterima. Kesimpulan dari 

perhitungan tersebut terdapat korelasi yang 

signifikan kemampuan membaca Al-Qur‟an dan 

kemampuan menghafal Al-Qur‟an siswa kelas V 

MI Mamba‟ul Huda Ngabar tahun pelajaran 

2018/2019. 

d. Analisis Data Korelasi Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an (X1), Menghafal Al-

Qur’an (X2) dan Prestasi Belajar Al-Qur’an 

Hadits (X3) Siswa Kelas V MI Mamba’ul 

Huda Ngabar 

Pada lampiran 21 dipaparkan tabel 

penolong mengenai perhitungan data korelasi 

kemampuan membaca Al-Qur‟an (X1), 

menghafal Al-Qur‟an (X2), dan prestasi belajar 
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Al-Qur‟an Hadits (X3). Adapun perhitungannya 

adalah sebagai berikut: 

Merumuskan Hipotesis: 

Ho: Tidak ada korelasi antara variabel X1 dan X2 

dengan Y. 

Ha: Ada korelasi antara variabel X1 dan X2 

dengan Y. 

r      = √
                                

          
 

=√
                                         

             
  

= √
                                            

          
 

= √
                         

           
 

= √
                    

        
 

= √
           

        
 

= √            

= 0,3400328 

Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa 

korelasi kemampuan membaca Al-Qur‟an, 

menghafal Al-Qur‟an dan prestasi belajar Al-
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Qur‟an Hadits siswa kelas V MI Mamba‟ul 

Huda Ngabar sebesar 0,340. 

Langkah selanjutnya yaitu melakukan 

pegujian signifikasi terhadap hasil di atas 

dengan menghitung Fhitung, sebagai berikut: 

F hitung  = 
    

              
 

 =  
               

                        
 

 = 
             

                  
 

  = 
             

              
 

  = 
            

            
 

= 4,90884105 (4,91) 

Dari hasil di atas, kemudian dibandingkan 

dengan harga Ftabel dengan db pembilang = k dan 

dk sebagai penyebut = (r – k – 1). Jadi dk 

pembilang = 2 dan db penyebut = penyebut = 

75, dengan taraf kesalahan 5% maka Ftabel  

sebesar 3,11. Dari perhitungan di atas ternyata 

Fhitung> Ftabel yakni 4,91 > 3,11 maka Ho ditolak 

artinya terdapat korelasi yang signifikan antara 

kemampuan membaca Al-Qur‟an, menghafal 
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Al-Qur‟an dan prestasi belajar Al-Qur‟an Hadits 

siswa kelas V MI Mamba‟ul Huda Ngabar tahun 

pelajaran 2018/2019. 

 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

Dalam penelitian ini, peneliti megamati tiga hal 

yang menjadi pokok bahasan yaitu hubungan 

kemampuan membaca Al-Qur‟an (X1), menghafal Al-

Qur‟an (X2), dan prestasi belajar Al-Qur‟an Hadits (X3)  

Siswa Kelas V MI Mamba‟ul Huda Ngabar. 

1. Korelasi Kemampuan Membaca Al-Qur’an dan 

Prestasi Belajar Al-Qur’an Hadits Siswa Kelas V 

MI Mamba’ul Huda Ngabar Tahun Pelajaran 

2018/2019 

Dari hasil perhitungan kemampuan membaca 

Al-Qur‟an dan prestasi belajar Al-Qur‟an Hadits 

nilai rtabel = 0,217 dan rhitung = 0,329 di mana rhitung> 

rtabel maka Ha diterima. 

Deskripsi data kemampuan membaca Al-

Qur‟an menunjukkan sebagian besar siswa dalam 

kategori cukup terdapat 50 siswa dengan presentase 

64%. Deskripsi data prestasi belajar Al-Qur‟an 

Hadits menunjukkan sebagian besar siswa dalam 
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kategori cukup terdapat 44 siswa dengan presetase 

56%. 

Berdasarkan pemaparan di atas ada korelasi 

kemampuan membaca Al-Qur‟an dan prestasi 

belajar Al-Qur‟an Hadits siswa kelas V MI 

Mamba‟ul Huda Ngabar tahun pelajaran 2018/2019. 

Hal ini diperkuat oleh Gilet dan Temple yang 

dikutip dari Samsu Somadayo, menyatakan bahwa 

membaca adalah kegiatan visual, berupa serangkaian 

gerakan mata dalam mengikuti baris-baris tulisan, 

pemusatan penglihatan pada kata dan kelompok 

kata, melihat ulang kata-kata dan kelompok kata 

untuk memperoleh pemahaman terhadap bacaan. 

Membaca juga merupakan proses pengembangan 

keterampilan, mulai dari keterampilan memahami 

kata-kata, kalimat, paragraf-paragraf dalam bacaan 

sampai dengan memahami secara kritis dan 

evaluative keseluruhan isi bacaan.
89

 

Sedangkan menurut Somadayo membaca 

adalah suatu proses pemerolehan makna yang secara 

aktif melibatkan pengetahuan dan pengalaman yang 

                                                           
89

 Samsu Somadayo, Strategi dan Teknik Pembelajaran 

Membaca (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 5. 
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dimiliki oleh pembaca serta dihubungkan dengan isi 

bacaan. Kemampuan membaca dapat membantu 

meningkatkan prestasi belajar. Jadi jika seseorang 

memiliki kemampuan membaca yang baik, maka 

akan mendapatkan prestasi belajar yang baik pula.
90

 

2. Korelasi Kemampuan Menghafal Al-Qur’an dan 

Prestasi Belajar Al-Qur’an Hadits Siswa Kelas V 

MI Mamba’ul Huda Ngabar Tahun Pelajaran 

2018/2019 

 Hasil perhitungan korelasi kemampuan 

menghafal Al-Qur‟an dan prestasi belajar Al-Qur‟an 

Hadits diperoleh nilai rtabel = 0,217 dan rhitung = 0,058  

di mana rhitung< rtabel maka Ha ditolak. 

Deskripsi data kemampuan menghafal Al-

Qur‟an menunjukkan sebagian besar memiliki 

kategori cukup terdapat 47 siswa dengan presentase 

60%. Deskripsi data prestasi belajar Al-Qur‟an 

Hadits menunjukkan sebagian besar siswa dalam 

kategori cukup terdapat 44 siswa dengan presetase 

56%. 

Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa 

tidak ada korelasi kemampuan menghafal Al-Qur‟an 

                                                           
90

 Ibid. 
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dan prestasi belajar Al-Qur‟an Hadits siswa kelas V 

MI Mamba‟ul Huda Ngabar tahun pelajaran 

2018/2019. 

Tidak adanya hubungan tersebut dapat 

dipengaruhi oleh adanya faktor menghafal Al-

Qur‟an, yaitu maksiat, melafalkan banyak ayat 

dalam waktu singkat, semangat yang berlebihan, dan 

faktor lingkungan.
91

Sedangkan pada dasarnya 

menurut Surya pada saat belajar peserta didik 

menggunakan kemampuan mengingat untuk 

memahami pengetahuan dan memecahkan masalah 

yang dihadapinya. Sementara kemampuan 

mengingat peserta didik sangat bergantung pada 

kualitas dan kuantitas hasil belajar yang 

diperolehnya.
92

 

 

 

 

 

                                                           
91

 Ahmad Salim Badwilan, Panduan Cepat Menghafal Al-

Qur’an (Yogyakarta: Diva Press, 2010), 204. 
92

 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan Cet XI (Jakarta: PT 

Rajawali, 1992), 54. 
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3. Korelasi Kemampuan MembacaAl-Qur’an, 

Menghafal Al-Qur’an, dan Prestasi Belajar Al-

Qur’an Hadits Siswa Kelas V MI Mamba’ul 

Huda Ngabar Tahun Pelajaran 2018/2019 

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai rhitung 

= 0,340 dan  rtabel = 0,217 dimana rhitung > rtabel maka 

Ha diterima. Untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan yang signifikan antar variabel, maka 

dibandingkan Fhitung dengan Ftabel.  Fhitung> Ftabel 

yakni 4,91> 3,11 maka Ho ditolak.  

Dari pemaparan di atas bahwa terdapat korelasi 

yang signifikan antara kemampuan membaca Al-

Qur‟an, menghafal Al-Qur‟an, dan prestasi belajar 

Al-Qur‟an Hadits siswa kelas V MI Mamba‟ul Huda 

Ngabar tahun pelajaran 2018/2019. 

Terkait dengan hal tersebut menurut Berry, 

proses membaca itu dipengaruhi oleh empat faktor, 

yakni faktor verbal mencakup interpretasi ide, faktor 

persepsi mencakup fasilitas dalam memahami detail, 

faktor kata melibatkan kemahiran dalam berurusan 

dengan kata. Menurut Rosidi Haryanto, beberapa 

penelitian terhadap para siswa di Indonesia 

mengenai kemampuan membaca dengan prestasi 
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belajar memperlihatkan kemampuan membaca 

merupakan faktor utama yang menentukan prestasi 

belajar.
93

 

Sedangkan kemampuan menyimpan memori 

dapat diartikan sebagai suatu kemampuan seseorang 

untuk menerima, memasukkan informasi, 

menyimpan dan menimbulkan kembali hal-hal yang 

telah diperoleh sebelumnya sesuai dengan keinginan. 

Kemampuan memori bersifat relatif, di mana 

masing-masing siswa memiliki kemampuan memori 

yang berbeda-beda yang dapat berpengaruh terhadap 

hasil belajar secara berbeda pula. Hubungan antara 

kemampuan memori dan hasil belajar siswa 

ditunjukkan oleh Widiyanto dan Andress 

Demetreou, yaitu kemampuan memori dapat 

berpengaruh pada hasil belajar khususnya hasil 

belajar ranah kognitif siswa. Siswa dengan 

                                                           
93

 Pien Supinah Adiwiria, Hubungan antara Intelegensi 

Kemampuan Menyimak, dan Kemampuan Membaca, dengan Prestasi 

Belajar, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 069 (November, 2007), 

925  -927. 
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kemampuan memori tinggi akan lebih cenderung 

memperoleh hasil belajar yang tinggi pula.
94

 

 

  

 

 

                                                           
94

 Afrisa Mustika Habsari, “Hubungan Antara Kemampuan 

Memori dan Motivasi Belajar Biologi dengan Hasil Belajar Biologi 

Ranah Kognitif”, Pendidikan Biologi, 1 (Januari, 2012), 90. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian pembahasan yang telah dipaparkan di 

atas, penulis dapat menyimpulkan tiga hal yang 

berkaitan dengan rumusan masalah, yaitu: 

1. Ada korelasi kemampuan membaca Al-Qur‟an dan 

prestasi belajar Al-Qur‟an Hadits siswa kelas V MI 

Mamba‟ul Huda Ngabar Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

perhitungan dimana nilai rtabel = 0,217 dan rhitung = 

0,329 di mana rhitung> rtabel maka Ha diterima. 

2. Tidak ada korelasi kemampuan menghafal Al-Qur‟an 

dan prestasi belajar Al-Qur‟an Hadits siswa kelas V 

MI Mamba‟ul Huda Ngabar Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

perhitungan dimana rtabel = 0,217 dan rhitung = 0,058  

di mana rhitung< rtabel maka Ha ditolak. 

3. Ada korelasi kemampuan membaca Al-Qur‟an, 

menghafal Al-Qur‟an dan prestasi belajar Al-Qur‟an 

Hadits siswa kelas V MI Mamba‟ul Huda Ngabar 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. Hal ini 
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dibuktikan dengan hasil perhitungan dimana nilai 

Fhitung = 4,91 dan Ftabel= 3,11 dimana Fhitung> Ftabel 

maka Ha diterima. 

B. Saran 

Beberapa saran yang diajukan berdasarkan hasil 

penelitian ini di antaranya adalah: 

1. Bagi Siswa 

Siswa hendaknya dapat meningkatkan kemampuan 

membaca dan menghafal Al-Qur‟an, agar dapat 

mencapai prestasi belajar Al-Qur‟an Hadits yang 

maksimal. Siswa juga diharapkan dapat 

memperhatikan tajwid, makhrijul hurufnya serta 

kelancaran dalam membaca dan menghafal Al-

Qur‟an. 

2. Bagi Guru 

Secara garis besar kemampuan membaca dan 

menghafal Al-Qur‟an di MI Mamba‟ul Huda Ngabar 

sudah cukup baik, agar kemkemampuan membaca 

dan menghafal Al-Qur‟an tetap baik, maka siswa 

harap dibimbing dalam pengucapan tajwid, 

makhrijul huruf serta kelancarannya, agar siswa 

dapat menghasilkan prestasi yang baik khususnya 

pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits. 
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3. Bagi Peneliti berikutnya 

Hendaknya untuk peneliti berikutnya bisa 

mengambil faktor-faktor lain selain diterangkan 

dalam skripsi ini yang berhubungan dengan variabel 

tersebut. 
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