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ABSTRAK 

Rohimah, Nadia Asmau. 2019. Pengaruh Pembelajaran Metode Ummi dan Kedisiplinan Guru 

terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa Kelas 2 MA Wali Songo Putri di 

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Dr. Muhammad Thoyib, M.Pd .   

Kata Kunci: Pembelajaran Metode Ummi, Kedisiplinan Guru, Kemampuan Membaca Al-

Qur’an 

Kemampuan membaca Al-Qur’an dapat diartikan sebagai menguasai lafal Al-Qur’an 

yang tertulis dengan teliti serta membaguskan huruf/kalimat-kalimat Al-Qur’an dengan terang, 

teratur, perlahan secara tartil dan tidak terburu-buru bercampur aduk, sesuai dengan hukum 

tajwid. Berdasarkan hasil penelitian data yang ditunjukkan, masih ada beberapa siswa yang 

memiliki kemampuan membaca Al-Qur’an rendah. Rendah disini maksudnya adalah masih ada 

yang di jenjang jilid, padahal tahun ini merupakan tahun ke 5 (bagi dari yang kelas biasa) dan 

tahun ke 3 (bagi yang dari kelas intensif) di Pondok. Meskipun begitu, banyak juga siswa kelas 5 

yang sudah menjadi pengajar Ummi. Karena intelektual dan kondisi siswa yang berbeda-beda 

inilah yang menjadikan adanya perbedaan kemampuan mereka. Untuk menyikapi hal tersebut 

dibutuhkan peningkatan pembelajaran yang baik. Selain itu, kedisiplinan dari guru merupakan 

tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan, mengingat 

semakin baik kedisiplinan guru dalam mengikuti proses pembelajaran, maka kemampuan yang 

diperoleh siswa akan semakin tinggi. 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu (1) Mengetahui pengaruh pembelajaran metode ummi 

terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an siswa kelas 2 MA Wali Songo Putri di Pondok 

Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. (2) Mengetahui pengaruh kedisiplinan guru terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur’an siswa kelas 2 MA Wali Songo Putri di Pondok Pesantren Wali 

Songo Ngabar Ponorogo. (3) Mengetahui pengaruh pembelajaran metode ummi dan kedisiplinan 

guru terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an siswa kelas 2 MA Wali Songo Putri di Pondok 

Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. 

Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kuantitatif, dengan jumlah populasi 138 

responden dan sampel penelitian 92 responden dengan menggunakan teknik sampling acak. 

Serta menggunakan analisis regresi linier sederhana dan regresi linier berganda, teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah angket, observasi, dan dokumentasi. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Ada pengaruh antara pembelajaran metode 

ummi (X1) terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an siswa (Y) kelas 2 MA Wali Songo Putri 

Ngabar Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 dengan hasil perhitungan diperoleh t hitung sebesar 

5,456 dengan taraf signifikansi 0,000. Sedangkan prosentase yang diperoleh sebesar 24,9% 

sedangkan sisanya 75,1% dipengaruhi oleh variabel lain, (2) Ada pengaruh antara kedisiplinan 

guru (X2) terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an siswa (Y) kelas 2 MA Wali Songo Putri 

Ngabar Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 dengan hasil perhitungan diperoleh t hitung sebesar 

5,092 dengan taraf signifikansi 0,000. Sedangkan prosentase yang diperoleh sebesar 22,4% 

sedangkan sisanya 77,6% dipengaruhi oleh variabel lain, dan (3) Ada pengaruh yang signifikan 

antara pembelajaran metode ummi dan kedisiplinan guru (X1 dan X2) terhadap kemampuan 

membaca Al-Qur’an siswa (Y). Serta dari hasil perhitungan analisis regresi linier berganda 

tentang pembelajaran metode ummi dan kedisiplinan guru terhadap kemampuan membaca Al-

Qur’an siswa diperoleh Fhitung (24,902) ≥ Ftabel (3,15). Hal ini berarti motivasi bela pembelajaran 

metode ummi dan kedisiplinan guru terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan 

membaca Al-Qur’an siswa kelas 2 MA Wali Songo Putri Ngabar Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019 dengan prosentase sebesar 35,9%, dan sisanya sebesar 64,1% dipengaruhi oleh 

variabel lain. 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kitab suci Al-Qur’an diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW

secara berangsur-angsur dalam dua periode, Makkah dan Madinah. Periode Makkah dimulai

pada tanggal 18 Ramadhan tahun 41 dari milad Nabi sampai dengan 1 Rabi’al-Awwal tahun

54 dari milad Nabi (12 tahun 5 bulan 13 hari). Sedangkan periode Madinah dimulai tanggal 1

Rabi’al-Awwal tahun 54 dari milad Nabi sampai dengan 9 Zulhijjah tahun 63 dari milad

Nabi, atau bertepatan dengan tahun ke 10 dari Hijrah (9 tahun 9 bulan 9 hari). Jadi total lama

kedua periode tersebut adalah 22 tahun 2 bulan dan 22 hari.1

Menurut bahasa kata Al-Qur’an merupakan mashdar yang maknanya sinonim dengan

kata qira’ah (bacaan). Adapun pendapat yang mengatakan bahwa Al-Qur’an berasal dari kata

qur’u yang artinya kumpul, atau berasal dari kata qaraa’in yang artinya beberapa bukti yang

diambil dari kata: Qarantu Asy-Sya’ia bi Asy-Sya’i, atau bahwa kata Al-Qur’an adalah isim

murtajal, artinya memang sejak semula dipakai sebagaimana dari Kalam Allah yang

diturunkan kepada Nabi Muhammas SAW, maka jelas pendapat-pendapat tersebut tidak

mempunyai alasan yang kuat dan jauh dari kaidah-kaidah isytiqaq, serta jauh dari pengertian-

pengertian bahasa yang berlaku.2

Bagaimana seseorang mempraktikan disiplin? Nenek moyang kita lebih siap sedia

menjawab pertanyaan tersebut. Rekomendasi mereka adalah untuk bangun pagi, tidak terlena

dalam kemewahan yang tidak perlu bekerja keras. Tipe disiplin seperti ini mempunyai

kelemahan-kelemahan tertentu. Ia bersifat kaku dan otoriter, terpusat pada nilai-nilai

kesederhanaan dan penghematan, dan dalam banyak hal memusuhi kehidupan. Tetapi dalam

mereaksi jenis disiplin ini, ada kecenderungan untuk curiga kepada segala bentuk disiplin, dan

1 Yunahar Ilyas, Cakrawala Al-Qur’an (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), 11.
2 Abdul Djalal, Ulumul Qur’an (Surabaya: Dunia Ilmu, 2013), 7.
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membuat kegemaran pada ketidakdisiplinan dan kemalasan dalam sisa hidup sebagai

penyeimbang atas jalan hidup rutin. Untuk bangun pada jam yang teratur selama sehari dalam

aktifitas meditasi, membaca, mendengarkan musik, berjalan; jangan terjebak pada aktifitas-

aktifitas yang bersifat melarikan diri (eskapis) seperti cerita-cerita misteri dan film-film,

jangan makan dan minum yang berlebihan adalah aturan-aturan yang jelas dan bersifat

elementer, demikian kata Erick Fromm. Namun, adalah esensial bahwa disiplin jangan

dipraktikan seperti aturan yang ditanamkan pada seseorang dari luar, tetapi ia menjadi

ekspresi dari niatan seseorang. Disiplin memang sesuatu yang pahit dan tidak menyenangkan,

tetapi perlu diingat bahwa hal itu perlu dan dapat ditanamkan.3 Disiplin memang harus terus

menerus ditanamkan dan diinternalisasikan ke dalam diri kita. Dan berlatih dengan disiplin

setiap hari, walaupun sebentar, akan sangat berpengaruh daripada berlatih berjam-jam, tetapi

esok dan lusanya tidak.

Sabda Nabi Muhammad SAW, antara lain:

ُر  ُكْم َمْن تـََعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمهُ َخيـْ

“Sebaik baik kamu orang yang belajar Al-Qur’an dan yang mengajarkannya”. (Riwayat
Imam Ahmad, Bukhari, Tirmidzi, Abu Dawud dan lainnya dari s. Utsman r. a.).
Belajar atau mempelajari Al-Qur’an itu, bukan saja belajar membacanya dengan baiknya

bacaan, tetapi harus mempelajari juga artinya, sekalipun hanya dari sedikit.4

Membaca Al-Qur’an itu hendaknya dengan bacaan yang terang, dengan membaguskan

bacaan huruf-hurufnya. Tentang melagukan Al-Qur’an ini, perlu dijelaskan, karena

melagukannya itu tidak seperti orang yang melagukan syi’ir atau nyanyian, yakni: orang yang

melagukan Al-Qur’an itu hendaknya tahu dimana ia membaca Al-Qur’an itu. Misalnya, kalau

membacanya dalam berkhutbah, haruslah dilagukan dengan cara dan gaya yang berlainan dari

3 Mohamad Mustari, Nilai Karakter: Refleksi Untuk Pendidikan (Jakarta: PT Rajasa Grafindo Persada,
2014), 40.

4 Moenawir Kholil, Al-Qur’an Dari Masa Ke Masa (Solo: Ramadhani), 117.
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lagu pada waktu ia mengajarkan Al-Qur’an kepada anak-anak, dan berlainan pula dengan lagu

ketika ia membacanya sendiri, dan begitu selanjutnya. Disamping itu, orang melagukan Al-

Qur’an itu dalam melagukannya jangan sampai merusakkan bacaan hurufnya, kalimatnya dan

sebagainya, yang mengakibatkan dapat merubah atau merusak artinya.5

Pondok Pesantren Wali Songo adalah lembaga pendidikan Islam yang memadukan

tradisi keilmuan modern dan tradisional dalam menghadapi tangtangan masa depan global.

Pesantren ini tidak saja menekankan arah pendidikannya kepada aspek kecerdasan intelektual,

tapi yang lebih penting adalah mengajarkan ilmu-ilmu agama sebagai bekal mengabdi

ditengah masyarakat. Tidak heran bila sistem pendidikannya dijalankan menyangkut totalitas

kehidupan pesantren selama 24 jam penuh. Apa yang didengar, dilihat dan dirasakan di

Pondok ini semua bernilai pendidikan dan wawasan.6

Setelah melakukan pengamatan, dan mendapatkan informasi dan data yang

ditunjukkan, masih ada beberapa siswa yang memiliki kemampuan membaca Al-Qur’an

rendah. Rendah disini maksudnya adalah masih ada yang di jenjang jilid, padahal tahun ini

merupakan tahun ke 5 (bagi dari yang kelas biasa) dan tahun ke 3 (bagi yang dari kelas

intensif) di Pondok. Meskipun begitu, banyak juga siswa kelas 5 yang sudah menjadi pengajar

Ummi. Karena intelektual dan kondisi siswa yang berbeda-beda inilah yang menjadikan

adanya perbedaan kemampuan mereka. Pada dasarnya, program utama Pondok adalah

peningkatan pembelajaran Al-Qur’an yang sebenarnya sudah berjalan bertahun-tahun, baik

berupa progam tahsin, tashih dengan menggunakan metode Ummi untuk pembelajaran

seluruh santri yang dibina dan diajar langsung oleh para guru dan kelas 6/ 5 yang sudah

selesai pembelajaran Ummi.7

5 Ibid., 130.
6 Tim Redaksi, Warta Tahunan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, ed. XXXI, (Ponorogo: Pondok

Pesantren Wali Songo Ngabar, 2015), 1.
7 Data nama-nama siswa besrta jilid pada lampiran 21
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Berdasarkan permasalahan diatas peneliti ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh

pembelajaran metode Ummi dan kedisiplinan guru terhadap kemampuan membaca Al-

Qur’an. Untuk mengkaji lebih mendalam lagi peneliti mengkajinya dalam bentuk skripsi yang

berjudul “Pengaruh Pembelajaran Metode Ummi dan Kedisiplinan Guru terhadap

Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa Kelas 2 MA Wali Songo Putri di Pondok Pesantren

Wali Songo Ngabar Ponorogo tahun ajaran 2018/2019”.

B. Batasan Masalah

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji untuk menindak lanjuti penelitian ini.

Karena cakupannya luas serta adanya keterbatasan yang ada, baik keterbatasan waktu,

keterbatasan teori maupun keterbatasan referensi, sehingga tidak semua faktor dapat ditindak

lanjuti. Untuk itu dalam penelitian ini dibatasi masalah Pembelajaran Metode Ummi,

Kedisiplinan Guru, dan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa menjadi fokus penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

1. Adakah pengaruh pembelajaran metode Ummi terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an

siswa kelas 2 MA Wali Songo Putri di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo

tahun ajaran 2018/2019?

2. Adakah pengaruh kedisiplinan guru terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an siswa kelas

2 MA Wali Songo Putri di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo tahun ajaran

2018/2019?

3. Adakah pengaruh yang signifikan antara pembelajaran metode Ummi dan kedisiplinan

guru terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an siswa kelas 2 MA Wali Songo Putri di

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo tahun ajaran 2018/2019?
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D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui ada tidaknya pengaruh pembelajaran metode ummi terhadap kemampuan

membaca Al-Qur’an siswa kelas 2 MA Wali Songo Putri di Pondok Pesantren Wali Songo

Ngabar Ponorogo tahun ajaran 2018/2019.

2. Mengetahui ada tidaknya pengaruh kedisiplinan guru terhadap kemampuan membaca Al-

Qur’an siswa kelas 2 MA Wali Songo Putri di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019.

3. Mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara pembelajaran metode ummi dan

kedisiplinan guru terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an siswa kelas 2 MA Wali

Songo Putri di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo tahun ajaran 2018/2019.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil kajian ini adalah ditinjau secara teoriris dan praktis, dengan

demikian kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagi berikut:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan

metode ummi dan kedisiplinan guru terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an siswa.

Sehingga dapat dijadikan wahana untuk menambah wawasan dan pengetahuan pendidikan

Al-Qur’an, terutama dalam cara membaca Al-Qur’an yang baik dan benar.

2. Secara Praktis

a. Bagi Sekolah

Agar dapat menerapkan dan menghasilkan guru dan siswa yang berkualitas. Dan

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga dalam mengambil langkah,
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baik itu sikap maupun tindakan untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an

siswa.

b. Bagi Guru

Peneliti berharap agar kualitas kedisiplinan guru semakin baik, sehingga dapat

membantu siswa dalam proses meningkatkan kualitasnya dalam membaca Al-Qur’an.

c. Bagi Siswa

Peneliti berharap agar selalu belajar terutama dalam meningkatkan kemampuan

membaca Al-Qur’an yang baik dan benar.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menjadi acuan bagi peneliti untuk meningkatkan kedisiplinan

diri.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusunan laporan hasil penelitian kuantitatif ini nantinya

akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.

Untuk memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan dalam laporan penelitian ini akan

dikelompokkan menjadi lima bab, yang terdiri dari berbagai sub bab. Sistematika pembahasan

ini adalah:

Bab I Pendahuluan, merupakan gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran

bagi keseluruhan laporan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, adalah menguraikan landasan teori dan telaah pustaka serta

kerangka berfikir dan hipotesis penelitian. bab ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan teori

yang dipergunakan untuk melakukan penelitian.
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Bab III Metode Penelitian, berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan

penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan

teknik analisis data.

Bab IV Temuan Dan Hasil Penelitian, merupakan uraian tentang gambaran umum

lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data atau pengujian hipotesis, pembahasan dan

interpretasi atas angka statistik.

Bab V Penutup, bab ini merupakan penutup dari laporan penelitian yang berisi

kesimpulan dan saran.
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BAB II

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, KERANGKA

BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Disamping menggunakan buku-buku dan referensi yang relevan, peneliti juga melihat

hasil penelitian terdahulu agar nantinya tidak terjadi kesamaan, dari hasil kajian penelitin

terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang diteliti, antara lain:

1. Sifa Ma’rifat (210312220) Pengaruh Keaktifan Mengikuti Takror Tajwid terhadap

Kemampuan Membaca Al-Qur’an Santri Kelas 1 Madrasah Diniyah Riyadhotus Syubban

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Hasan Tahun Pelajaran 2015/2016. Adapun hasil

penelitian ditemukan bahwa dari angket yang disebarkan kepada 32 santri terdapat 5

respoden (15,625%) dengan kategori baik dalam keaktifan mengikuti takror tajwid. 19

responden (59,375%) dengan kategori cukup baik dalam keaktifan mengikuti takror tajwid.

Dan 8 responden (25%) dengan kategori kurang baik dalam keaktifan mengikuti takror

tajwid. Sedangkan kemampuan membaca Alqur-an santri dapat diketahui 9 responden

(28,125%) dengan kategori tinggi. 13 responden (40,625%) dengan aktegori sedang. Dan

10 responden (31,25%) dengan kategori rendah. Jadi ditemukan nilai yaitu 18,60% yang

artinya keaktifan mengikuti takror tajwid (X) berpengaruh terhadap kemampuan membaca

Al-Qur’an santri (Y) dan sisanya 81,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk

dalam variabel penelitian.1

Terdapat beberapa persamaan antara penelitian yang akan dilakukan peneliti kali

ini, yaitu terdapat variabel yang sama-sama meneliti tentang kemampuan membaca Al-

1 Sifa Ma’rifat, Pengaruh Keaktifan Mengikuti Takror Tajwid terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur’an
Santri Kelas 1 Madrasah Diniyah Riyadhotus Syubban Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Hasan Tahun
Pelajaran 2015/2016 (skripsi: STAIN Ponorogo, Jurusan Tarbiyah, 2016).
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Qur’an. Sedangkan perbedaannya yaitu pada variable bebasnya, peneliti menggunakan 2

variabel bebas sedangkan penelitian diatas hanya menggunakan 1 variabel bebas.

2. Puji Rahayu Maulida (14111110149) Pengaruh Pembinaan Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ)

terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur’an Secara Tartil Siswa Kelas X di Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata Kota Cirebon. Adapun hasil yang ditemukan

adalah pengaruh pembinaan Baca Tuli Al-Qur’an (BTQ) siswa kelas X di SMK Pariwisata

Kota Cirebon dalam kategori baik dengan skor sebesar 81,08%. Sedangkan kemampuan

membaca Al-Qur’an secara tartil siswa kelas X di SMK Pariwisata Kota Cirebon dalam

kategori baik. Karena Ha diterima dan Ho ditolak, jadi ada pengaruh signifikan antara

pembinaan Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ) bagi kemampuan membaca Al-Qur’an secara

tartil siswa kelas X di SMK Pariwisata Kota Cirebon. Pembinaan Baca Tulis Al-Qur’an

(BTQ) memberikan kontribusi dan pengaruh terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an

secara tartil sebesar 33,64% dan sisanya 66,36% ditentukan oleh faktor lain.2

Terdapat beberapa persamaan antara penelitian yang akan dilakukan peneliti kali

ini, yaitu terdapat variabel yang sama-sama meneliti tentang kemampuan membaca Al-

Qur’an. Sedangkan perbedaannya yaitu pada variable bebasnya, peneliti menggunakan 2

variabel bebas sedangkan penelitian diatas hanya menggunakan 1 variabel bebas

3. Nur Amilatus Sa’adah (063111010) Pengaruh Persepsi Siswa Atas Kedisiplinan Guru

Mata Pelajaran Akidah Akhlak terhadap Minat Belajar Siswa Kelas X MAN Bawu Jepara

Tahun Ajaran 2009-2010. Adapun hasil yang ditemukan adalah persepsi siwa tentang

kedisiplinan guru di MAN Bawu Jepara adalah ternilai baik. Hal ini dibuktikan dengan

menggunakan metode angket yang berisi 30 pertanyaan dan hasil yang diperoleh dari nilai

rata-rata angket sebesar 108,6 yang berarti ada interval (106-112) sehingga ternilai baik.

2 Puji Rahayu Maulida (14111110149) Pengaruh Pembinaan Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ) terhadap
Kemampuan Membaca Al-Qur’an Secara Tartil Siswa Kelas X di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata
Kota Cirebon (Skripsi: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2015)
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Minat belajar siswa MAN Bawu Jepara Tahun Pelajaran 2009/2010 adalah ternilai baik.

Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan metode angket yang berisi 30 pertanyaan

dengan jumlah 30 responden siswa siswi dan hasil yang diperoleh dari nilai rata-rata 103,8

yang berarti ada interval (97-104) sehingga ternilai cukup. Jadi ada pengaruh antara

persepsi siswa pada kedisiplinan guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak terhadap minat

belajar siswa kelas X MAN Bawu Jepara karena hasil perhitungannya (nilai sebesar

31,609), dikonsultasikan dengan Ftabel (Ft), baik pada taraf kepercayaan 95% maupun

99%. Freg 31,609>Ft (0,05=4,20) dan Freg 31,609>Ft (0,01=7,64). Karena hasil Freg lebih

besar dari Ft, berarti hasilnya ada pengaruh antara persepsi siswa pada kedisiplinan guru

dengan minat belajar siswa.3

Terdapat beberapa persamaan antara penelitian yang akan dilakukan peneliti kali

ini, yaitu terdapat variabel yang sama-sama meneliti tentang kedisiplinan guru. Sedangkan

perbedaannya yaitu pada variable bebasnya, peneliti menggunakan 2 variabel bebas

sedangkan penelitian diatas hanya menggunakan 1 variabel bebas. Selain itu pada variable

y atau variable terikat juga berbeda, peneliti membahas kemampuan membaca Al-Qur’an

siswa sedang diatas membahas minat belajar.

B. Landasan Teori

1. Metode Ummi

a. Kilas Balik Metode Ummi

Banyaknya sekolah atau TPQ yang membutuhkan solusi real bagi kelangsungan

pembelajaran Al-Qur’an bagi siswa-siswinya. Seperti halnya program pembelajaran

yang lainnya bahwa dalam pembelajaran Al-Qur’an di lembaga pendidikan juga

membutuhkan pengembangan, baik dalam segi konten, konteks maupun support

3 Nur Amilatus Sa’adah (063111010) Pengaruh Persepsi Siswa atas Kedisiplinan Guru Mata Pelajaran
Akidah Akhlak terhadap Minat Belajar Siswa Kelas X MAN Bawu Jepara Tahun Ajaran 2009-2010 (Skripsi: IAIN
Walisongo Semarang, Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2010)
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sistemnya. Ummi Foundation memberi solusi pembelajaran Al-Qur'an yang mudah,

cepat dan bermutu. Kekuatan mutu yang dibangun Ummi Foundation ada dari 3 hal

yaitu: Metode yang bermutu, guru yang bermutu, sistem yang berbasis mutu.4

Ummi bermakna “ibuku” (berasal dari bahasa Arab dari kata “Ummun” dengan

tambahan ya’ mutakalim. Kita sebagai manusia harus menghormati dan mengingat jasa

Ibu.Tiada orang yang paling berjasa pada kita semua kecuali orang tua kita terutama

Ibu. Ibulah yang telah mengajarkan banyak hal kepada kita, juga mengajarkan bahasa

pada kita. Dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an metode Ummi menggunakan

sebuah pendekatan. Pendekatan itu pendekatan bahasa Ibu yang pada hakekatnya

pendekatan bahasa ibu itu ada 3 unsur5:

1) Direct Methode (Metode langsung)

Langsung dibaca tanpa di eja/di urai tidak banyak penjelasan. atau dengan kata

lain learning by doing, belajar dengan melakukan secara langsung.

2) Repeatation (diulang-ulang)

Bacaan Al-Qur’an akan semakin kelihatan keindahan, kekuatan, dan

kemudahannya ketika kita mengulang-ulang ayat atau surat dalam Al-Qur’an. Begitu

pula seorang ibu dalam mengajarkan bahasa kepada anaknya. Kekuatan, keindahan

dan kemudahannya juga dengan mengulang-ulang kata atau kalimat dalam situasi

dan kondisi yang berbeda-beda.

3) Kasih Sayang Tulus

Kekuatan cinta, kasih sayang yang tulus, dan kesabaran seorang ibu dalam

mendidik anak adalah kunci kesuksesannya. Demikian juga seorang guru yang

4 Ummi Surabaya. Membangun Generasi Qur’ani. http://ummi-surabaya.blogspot.com. Diakses pada
Selasa 11 Desember 2018

5 Modul Sertifikasi Guru Al-Qur’an Metode Ummi pada Februari 2015 di Pondok Pesantren Wali Songo
Ngabar Ponorogo, 4-5.
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mengajar Al-Qur’an jika ingin sukses hendaknya meneladani seorang ibu agar guru

juga dapat menyentuh hati siswa mereka.

b. Motto Metode Ummi

Ada tiga motto metode ummi dan setiap guru pengajar Al-Qur’an metode ummi

hendaknya memegang teguh 3 motto ini yaitu:

1) Mudah yaitu, metode ummi di desain untuk mudah di pelajari bagi siswa, mudah di

ajarkan bagi guru dan mudah di implementasikan dalam pembelajaran di sekolah

formal maupun non formal.

2) Menyenangkan yaitu, metode ummi di laksanakan melalui proses pembelajaran yang

menarik dan menggunakan pendekatan yang menggembirakan sehingga menghapus

kesan tertekan dan rasa takut dalam belajar Al-Qur’an.

3) Menyentuh hati yaitu, para guru yang mengajarkan metode ummi tidak sekedar

memberikan pembelajaran Al-Qur’an secara material teoritik, tetapi juga

menyampaikan substansi akhlak-akhlak Al-Qur’an yang di implementasikan dalam

sikap-sikap pada saat proses belajar mengajar berlangsung.6

c. Visi dan Misi Metode Ummi

1) Visi Metode Ummi

Visi Ummi Foundation adalah Menjadi lembaga terdepan dalam melahirkan

generasi Qur’ani. Ummi Foundation bercita-cita menjadi percontohan bagi lembaga-

lemabaga yang mempunyai visi yang sama dalam mengembangkan pembelajaran Al-

Qur’an yang mengedepankan pada kualitas dan kekuatan system.

2) Misi Metode Ummi

a) Mewujudkan lembaga profesional dalam pengajaran Al-Qur’an yang berbasis

sosial dan dakwah.

6 Ibid., 3.
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b) Membangun sistem manajemen Pembelajaran Al-Qur’an yang berbasis pada

mutu.

c) Menjadi pusat pengembangan pembelajaran dan dakwah Al-Qur’an pada

masyarakat.7

d. Tahapan Pembelajaran Metode Ummi

Tahapan-tahapan pembelajaran Al-Qur’an Metode Ummi merupakan langkah-

langkah mengajar Al-Qur’an yang harus dilakukan seorang guru dalam proses belajar

mengajar, tahapan-tahapan mengajar Al-Qur’an ini harus dilakukan secara berurut

sesuai dengan herarkinya.

Tahapan-tahapan pembelajaran Metode Ummi dijabarkan sebagai berikut8:

1) Pembukaan

Merupakan kegiatan pengkondisian para siswa untuk siap belajar, dilanjutkan

dengan salam pembuka dan membaca do’a pembuka belajar Al-Qur’an bersama-

sama.

2) Apersepsi

Mengulang kembali materi yang telah diajarkan sebelumnya untuk dapat

dikaitkan dengan materi yang akan diajarkan pada hari ini.

3) Penanaman konsep

Proses menjelaskan materi/pokok bahasan yang akan diajarkan pada hari ini.

4) Pemahaman konsep

Memahamkan kepada anak terhadap konsep yang telah diajarkan dengan cara

melatih anak untuk membaca contoh-contoh yang tertulis di bawah pokok bahasan.

7 Ibid., 4.
8 Ibid., 10.
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5) Latihan/keterampilan

Melancarkan bacaan anak dengan cara mengulang-ulang contoh/latihan yang

ada pada halaman pokok bahasan dan halaman latihan.

6) Evaluasi

Pengamatan sekaligus penilaian melalui buku prestasi terhadap kemampuan dan

kualitas bacaan anak satu per satu.

7) Penutup

Mengkondisikan anak untuk tetap tertib kemudian membaca do’a penutup dan

diakhiri dengan salam penutup dari ustadz/ustadzah.

e. Model Pembelajaran Metode Ummi

Model pembelajaran metode Ummi dibagi menjadi 4, yaitu:

1) Privat/Individual

Model pembelajaran Al-Qur’an yang dijalankan dengan cara murid dipanggil

atau diajar satu persatu sementara anak yang lain diberi tugas membaca sendiri atau

menulis buku Ummi. Metodologi ini digunakan jika:

a) Jumlah muridnya banyak (berfariasi)sementara gurunya hanya satu.

b) Jika jilid dan halamannya berbeda (campur).

c) Biasanya dipakai untuk jilid-jilid rendah.

d) Banyak dipakai untuk anak usia TK.

2) Klasikal Individual

Model baca Al-Qur’an yang dijalankan dengan cara membaca bersama-sama

halaman yang ditentukan oleh guru, selanjutnya setelah tuntas oleh guru,

pembelajaran dilanjutkan dengan individual. Metode ini digunakan jika:

a) Digunakan jika dalam satu kelompok jilidnya sama, halaman berbeda.
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b) Biasanya diapakain untuk jilid-jilid 2 atau 3 keatas.

3) Klasikal Baca Simak

Model baca Al-Qur’an yang dijalankan dengan cara membaca bersama-sama

halaman yang ditentukan oleh guru, selanjutnya setelah dianggap tuntas oleh guru,

pembelajaran dilanjutkan dengan pola baca simak, yaitu anak membaca sementara

lainnya menyimak halaman yang dibaca oleh temannya, hal ini dilakukakan

walaupun halaman baca anak yang satu dengan yang lain. Metode ini digunakan jika:

a) Dalam satu kelompok jilidnya sama, halaman berbeda.

b) Biasanya banyak dipakai untuk jilid-jilid 3 keatas atau pengajaran kelas Al-

Qur’an.

4) Klasikal Baca Simak Murni

Model baca simak murni sama dengan metode klasikal baca simak,

perbedaannya kalau klasikal baca simak murni jilid dan halaman anak dalam satu

kelompok sama.9

f. Jenjang Pendidikan dan Spesifikasi Metode Ummi

Buku panduan metode ummi terdiri dari 9 buku panduan yang mewakili jenjang

dari pendidikan metode ummi, terdiri dari pra-TK, jilid 1-6, ghorib dan tajwid. Setiap

buku terdapat pokok bahasan, latihan/pemahaman dan keterampilan yang berbeda. dan

didalam setiap jilid mempunyai pokok bahasan yang berbeda, adapun pokok

bahasannya yaitu:

1) Ummi jilid 1

a) Pengenalan huruf tunggal (hijaiyah) Alif-Ya’.

b) Pengenalan huruf tunggal berharokat fathah A-Ya.

9 Ibid., 9.
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c) Membaca 2-3 huruf tunggal berharokat fathah A-Ya10

2) Ummi jilid 2

a) Pengenalan harokat kasroh, dlommah, fathah tanwin, kasroh tanwin, dan

dlommah tanwin.

b) Pengenalan huruf sambung alif-ya’.

c) Pengenalan angka arab 1-99.11

3) Ummi jilid 3

a) Pengenalan tanda baca panjang (Mad Thobi’i).

(1) Fathah diikuti alif dan fathah panjang.

(2) Kasroh diikuti ya’ sukun dan kasroh panjang.

(3) Dlommah diikuti wawu sukun dan dlommah panjang.

b) Pengenalan tanda baca panjang (Mad Wajib Muttashil dan Mad Jaiz Munfashil).

c) Pengenalan angka arab 100-500.12

4) Ummi jilid 4

a) Pengenalan huruf yang disukun ditekan membacanya (Lam, Tsa’, Sin, Syin, Mim,

Wawu, Ya’, Ro’, ’Ain, ha’, Kho’, Hha’, Ghoin, Ta’, Fa’,dan Kaf sukun).

b) Pengenalan tanda tasydid dan syiddah ditekan membacanya.

c) Membedakan cara membaca huruf-huruf:

(1) Tsa’, Sin, dan Syin yang disukun.

(2) ‘Ain, Hamzah,dan Kaf yang disukun.

(3) Ha’, Kho’, dan Hha’ yang disukun.13

10 Masruri, Ahmad Yusuf, Belajar Mudah Membaca Al-Qur’an Jilid 1, (Surabaya: Lembaga Ummi
Fondation, 2013), cet. ke-7.

11 Masruri, Ahmad Yusuf, Belajar Mudah Membaca Al-Qur’an Jilid 2, (Surabaya: Lembaga Ummi
Fondation, 2013), cet. ke-7.

12 Masruri, Ahmad Yusuf, Belajar Mudah Membaca Al-Qur’an Jilid 3, (Surabaya: Lembaga Ummi
Fondation, 2013), cet. ke-7.
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5) Ummi jilid 5

a) Pengenalan cara membaca waqof /mewaqofkan.

b) Pengenalan bacaan ghunnah/dengung.

c) Pengenalan bacaan ikhfa’/samar.

d) Pengenalan bacaan idghom bighunnah.

e) Pengenalan bacaan iqlab, pengenalan cara membaca lafadz Allah

(tafhim/tarqiq).14

6) Ummi jilid 6

a) Pengenalan bacaan qolqolah (mantul).

b) Pengenalan bacaan idghom bilaghunnah.

c) Pengenalan bacaan idzhar/jelas.

d) Pengenalan macam-macam tanda waqof/washol.

e) Cara membaca nun iwadl, di awal ayat dan di tengah ayat.

f) Membaca ana, Nanya dibaca pendek.15

7) Ummi Ghorib

a) Pengenalan bacaan-bacaan ghorib/musylikat dalam Al-Qur’an.

b) Pengenalan bacaan hati-hati ketika membacanya di dalam Al-Qur’an.16

8) Ummi Tajwid

Pengenalan teori tajwid secara praktik mulai:

a) Hukum nun sukun atau tanwin.

13 Masruri, Ahmad Yusuf, Belajar Mudah Membaca Al-Qur’an Jilid 4, (Surabaya: Lembaga Ummi
Fondation, 2013), cet. ke-7.

14 Masruri, Ahmad Yusuf, Belajar Mudah Membaca Al-Qur’an Jilid 5, (Surabaya: Lembaga Ummi
Fondation, 2013), cet. ke-7.

15 Masruri, Ahmad Yusuf, Belajar Mudah Membaca Al-Qur’an Jilid 6, (Surabaya: Lembaga Ummi
Fondation, 2013), cet. ke-7.

16 Masruri, Ahmad Yusuf, Belajar Mudah Membaca Al-Qur’an Ghoribul Qur’an, (Surabaya: Lembaga
Ummi Fondation, 2013), cet. ke-5.
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b) Ghunnah (nun dan mim bertasydid).

c) Hukum mim sukun.

d) Macam-macam idghom.

e) Hukum lafadz Allah.

f) Qalqolah.

g) Idzhar wajib.

h) Hukum ro’.

i) Hukum lam ta’rif (Al).

j) Macam mad (Mad Thobi’i dan Mad Far’i).17

2. Kedisiplinan Guru

a. Kedisiplinan

Kata disiplin mempunyai akar kata pada kata disciple dan berarti mengajar atau

melatih. Salah satu definisi adalah melatih melalui pengajaran atau pelatihan. Kita lebih

cenderung sukses membantu mengubah perilaku yang tak terduga ketika menggunakan

prosedur disiplin yang efektif. Disiplin merupakan bagian dari proses berkelanjutan

pengajaran atau pendidikan.18 Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.19

Untuk itu, ada beberapa tips yang dapat membantu kita membiasakan diri kita

menjadi orang yang disiplin. Misalnya20:

1) Melihat setiap kesempatan baru sebagai pengalaman hidup baru yang

menyenangkan.

17 Masruri, Ahmad Yusuf, Belajar Mudah Membaca Al-Qur’an Tajwid Dasar, (Surabaya: Lembaga Ummi
Fondation, 2013), cet. ke-5.

18 Sirinam S. Khalsa, Pengajaran Disiplin dan Harga Diri: Strategi, Anekdot, dan Pelajaran Yang Efektif
Untuk Pengelolaan Kelas Yang Sukses (Jakarta: PT Indeks, 2008), xix.

19 Mohamad Mustari, Nilai Karakter: Refleksi Untuk Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2014), 35.

20 Ibid., 41.
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2) Mengerjakan tugas, lebih cepat lebih baik, sehingga tidak mengganggu pikiran

terus-menerus.

3) Membiasakan diri membereskan apa yang sudah dimulai.

4) Menghindari mengulur-ngulur waktu.

5) Berusaha untuk menjadi profesional yang membina kepercayaan diri dan keyakinan

diri dalam potensi kita untuk menyempurnakan tugas.

6) Menghindari kecemasan.

7) Menyiapkan diri atas tugas yang akan datang, sehingga selalu bersikap baik.

8) Menanyai atau meminta tolong ahlinya, jika kita tidak bisa sesudah berusaha.

9) Mengambil resiko yang terukur dalam rangka kemajuan.

10) Sering-seringlah bertanya.

11) Merencanakan yang akan datang, dengan tetap menghadapi masa sekarang.

Proses pendisiplinan individu menjadi kunci yang menunjukkan karakter

masyarakat modern. Pendisiplinan bukanlah semata-mata mengutamakan hukuman fisik

saja, melainkan ini adalah proses untuk mengubah diri individu agar dapat bertindak

sesuai harapan masyarakat. Pendisiplinan telah mengalami perluasan makna. Ia bekerja

melalui proses dan melalui jaringan hubungan untuk mengontrol orang-orang pada

masyarakat kontemporer.21

b. Faktor Penunjang Kedisiplinan

Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan

karyawan suatu organisasi, di antaranya adalah: tujuan dan kemampuan, teladan

21 Nanang Martono, Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman
Dan Seksualitas (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2014), 85.
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pimpinan, balas jasa, keadilan, waskat, sanksi hukuman, ketegasan, dan hubungan

kemanusiaan. Kedelapan faktor dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut22:

1) Tujuan dan kemampuan.

Tujuan yang akan dicapai harus ditetapkan secara ideal serta cukup menantang

bagi kemampuan karyawan. Artinya bahwa tujuan (pekerjaan) yang dibebankan

kepada seorang karyawan harus sesuai dengan kemampuan karyawan yang

bersangkutan, agar dia bekerja sungguh-sungguh dan berdisiplin baik untuk

melaksanakannya. Suatu beban pekerjaan yang diberikan haruslah sesuai dengan

tingkat pendidikan yang dimiliki oleh karyawan yang bersangkutan.

2) Teladan pimpinan.

Dalam hal ini pimpinan manyadari bahwa perilakunya akan dicontoh dan

diteladani oleh bawahannya. Karena itu dia harus berdisiplin yang baik, jujur, adil,

serta sesuai kata dan perbuatannya. Dengan demikian kedisiplinan bawahan pun akan

ikut baik. Oleh sebab itu seorang pimpinan jangan mengharapkan kedisiplinan yang

baik dari bawahannya jika dia sendiri kurang berdisiplin.

3) Balas jasa.

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) akan memberikan kepuasan dan kecintaan

karyawan terhadap perusahaan/pekerjaannya. Jika kecintaan karyawan akan

pekerjaannya semakin baik, maka kedisiplinan mereka akan semakin baik pula.

Karena itu sedemikian tinggi balas jasa (gaji) maka semain baik kedisiplinan

karyawan/pegawai. Sebaliknya bila balas jasa kecil, maka tidak mustahil kedisiplinan

karyawan akan rendah, karena karyawan akan sulit untuk berdisiplin baik selama

kebutuhan-kebutuhan primernya tidak terpenuhi dengan baik.

22 Mohamad Jais, “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan Kerja Guru pada Sekolah Binaan”,
Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Profesi (jp3), 2, (September 2013), 142.
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4) Keadilan.

Keadilan yang dimaksudkan di sini adalah keadilan dalam pemberian balas jasa

dan pemberian hukuman. Dengan demikian akan merangsang terciptanya

kedisiplinan karyawan yang baik. Karena itu setiap pemimpin harus senantiasa

berlaku adil bagi setiap bawahannya.

5) Waskat (pengawasan melekat)

Waskat merupakan suatu tindakan nyata yang akhir-akhir ini dianggap paling

efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan/pegawai baik dalam lembaga

swasta dan terlebih-lebih lagi dalam instansi pemerintah. Dalam hal ini atasan harus

aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja, dan prestasi kerja

bawahannya. Waskat ini nampaknya telah berdampak baik terhadap organisasi di

mana karyawan bekerja, karena sebagian karyawan menganggap bahwa dengan

waskat tersebut mereka merasa mendapatkan perhatian, bimbingan, petunjuk,

pengarahan-pengarahan, dan pengawasan dari atasannya.

6) Sanksi hukuman.

Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan/pegawai akan semkin

takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan/instansi, sehingga sikap dan

perilaku yang indisipliner karyawan/pegawai akan berkurang. Agar sanksi hukuman

tersebut bersifat mendidik, maka harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang

logis, adil, dan sesuai dengan tingkatannya. Sanksi hukuman jangan terlalu berat dan

jangan pula terlalu ringan.

7) Ketegasan.

Dalam hal ini pimpinan harus berani dan tegas bertindak untuk menghukum

setiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang telah

ditetapkan. Pimpinan yang berani bertindak tegas menerapkan hukuman bagi
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karyawan yang indisipliner akan disegani dan diakui kepemimpinannya oleh

bawahannya. Dengan demikian pemimpin tersebut akan dapat memelihara

kedisiplinan karyawan/pegawai dalam perusahaan/instansi yang dipimpinnya.

8) Hubungan kemanusiaan.

Dalam hal ini pimpinan harus dapat menciptakan suasana hubungan

kemanusiaan yang baik, dalam arti serasi, harmonis, dan mengikat, baik vertikal

maupun horizontal di antara semua karyawannya. Jika hal ini tercipta dalam suatu

organisasi, maka akan terwujud lingkungan dan suasana kerja yang nyaman,

sehingga akan memotivasi kedisiplinan yang baik pada organisasi tersebut.

c. Guru

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa guru adalah orang

yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profrsinya) mengajar. Kemudian dalam

Kamus Indonesia, guru ialah orang yang kerjanya mengajar; perguruan; sekolah;

gedung tempat belajar; perguruan tinggi, universitas.23

Istilah guru brasal dari Bahasa Indi yang artinya orang yang mengajarkan

tentang kelepasan dari kesengsaraan. Dalam Bahasa Arab guru dikenal dengan al-

mu’alim yang bertugas memberikan ilmu dalam majelis taklim (tempat memperolrh

ilmu). Pengertian guru kemudian menjadi semakin luas, tidak hanya terbatas dalam

kegiatan keilmuan yang bersifat kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual, tetapi

juga menyangkut kecerdasan kinestetik jasmaniah.24

Sedangkan menurut pendapat lain, guru adalah orang yang memikul

pertangungan jawab untuk mendidik.25

23 Muhammad Halil,”Upaya Guru Meningkatkan Kemampuan Siswa Membaca Al-Qur’an Mata Pelajaran
Al-Qur’an Hadits (Studi pada Siswa Kelas IV MISMiftahul Jannah)”, FAI, 1 No. 1.

24 Suparlan, Menjadi Guru Efektif (Yogyakarta: Hikayat, 2005), 11.
25 Drajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara 2000), 37.
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3. Kemampuan Membaca Al-Qur’an

a. Konsep Kemampuan Membaca Al-Qur’an

Firman Allah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW

adalah perintah untuk membaca. Hal itu membuktikan bahwa membaca merupakan hal

yang sangat utama dilakukan. Dalam wahyu pertama yang Allah turunkan pada Nabi

Muhammad SAW, manusia telah diperintahkan untuk membaca dan melalui membaca,

Allah mengajarkan manusia sesuatu atau pengetahuan yang tidak diketahuinya. Wahyu

tersebut adalah surat Al-Alaq 1-5:

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق (١اقـْرَْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق ( ) الَِّذي َعلََّم ٣) اقـْرَْأ َوَربَُّك اْألَْكَرُم (٢) َخَلَق اْإلِ
ْنَساَن َما ملَْ يـَْعَلْم(٤بِاْلَقَلِم ( 26)٥) َعلََّم اْإلِ

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang
Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar
kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa “kemampuan” berasal dari kata

“mampu” yang berarti bisa atau dapat, kemudian mendapat awalan “ke-“ dan akhiran “–

an”, yang selanjutnya menjadikan kemampuan mempunyai arti menguasai berasal dari

nomina yang sifatnya mana suka.27 Sedangkan secara etimologi kata “baca” adalah

bentuk kata benda dari  kata kerja “membaca”. Menurut bahasa Arab dari kamus Al-

Munawwir adalah “qoro`a yaqro`u” yang berarti membaca.28 Menurut Kamus Bahasa

Indonesia Kontemporer, membaca diartikan “melihat isi sesuatu yang tertulis dengan

teliti serta memahaminya (dengan melisankan atau dengan hati)”.29 Khusus dalam

membaca Al-Qur’an harus dibarengi dengan kemampuan mengetahui (ilmu) tajwid dan

mengaplikasikannya dalam membaca teks. Tentang hal ini bisa difahami dari perintah

membaca Al-Qur’an secara tartil.

26 Al-Qur’an, 96: 1-5.
27 Amran Ys Chaniago, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Cet. V (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 145.
28 Kamus Al-Munawwir Versi Indonesia-Arab (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 75.
29 Peter Salim dan Yenny Salam, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern English Press,

1991), 1691.
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Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal,

tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, pikiran,

psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai proses visual, membaca merupakan proses

menerjemahkan simbul tulis (huruf) kedalam kata-kata lisan. Sebagai proses berfikir,

membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi,

membaca kritis, dan pemahaman kreatif.30

Seseorang yang membaca Al-Qur’an, baik tanpa lagu maupun dilagukan dengan

indah dan merdu, tidak boleh lepas dari kaidah-kaidah tajwid. Tajwid merupakan

bentuk mashdar dari fi’il madhi yang berarti membaguskan, menyempurnakan,

memantapkan. Ilmu tajwid adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara

memenuhkan/memberikan hak huruf dan mustahaqnya. Baik yang berkaitan dengan

sifat, mad dan sebagainya, seperti tarqiq dan tafkhim dan selain keduanya. Mempelajari

ilmu tajwid bertujuan untuk menjaga lisan agar tidak salah ketika membaca Al-

Qur’an.31

Pada umumnya makhorijul huruf diartikan kesempurnaan membaca dari

seseorang akan cara melafalkan seluruh huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Qur’an.

Jika seseorang itu mampu membaca Al-Qur’an dengan benar sesuai pelafalannya maka

orang tersebut dapat dikatakan fasih membaca Al-Qur’an. Sedangkan pengertian secara

lebih luas adalah makhorijul huruf juga meliputi penguasaan di bidang Al-Waqfu Wal

Ibtida’ dalam hal ini yang terpenting adalah ketelitian akan harkat dan penguasaan

kalimat serta ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur’an Karim.32

Sedangkan kemampuan membaca Al-Qur’an menurut peneliti dapat diartikan

sebagai menguasai lafal Al-Qur’an yang tertulis dengan teliti serta membaguskan

30 Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar (Edisi Kedua) (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 2.
31 Ahmad Annuri, Panduan Tahsin Tilawah Al-Qur’an dan Ilmu Tajwid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,

2010), 17.
32 Ahmad Munir dan Sudarsono, Ilmu Tajwid dan Seni Baca Al-Qur’an, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1994),

9.
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huruf/kalimat-kalimat Al-Qur’an dengan terang, teratur, perlahan secara tartil dan tidak

terburu-buru bercampur aduk, sesuai dengan hukum tajwid.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca Al-Qur’an

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca Al-

Qur’an di bagi memjadi 2, yaitu33:

1) Faktor Internal (faktor dari dalam diri siswa)

Keadaan/kondisi jasmani dan rohani siswa. Faktor internal meliputi 3 aspek,

yaitu:

a) Aspek Fisiologis (yang bersifat jasmaniah)

Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang menandai tingkat

kebugaran organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat mempengaruhi intensitas dan

semangat, hal ini dapat menurunkan kualitas ranah cipta (kognitif) sehingga

proses informasi sangat terganggu.34

Keadaan fungsi fisiologis tertentu, terutama kesehatan pancaindra akan

mempengaruhi belajar. Pancaindra merupakan alat untuk belajar. Karenanya,

berfungsinya pancaindra dengan baik merupakan syarat untuk dapatnya belajar

dengan baik, indra merupakan gerbang masuknya berbagai informasi dalam

proses belajar.35

Kondisi fisiologis mempunyai peran penting dalam memengaruhi

kemampuan membaca Al-Qur’an. Karena dalam membaca Al-Qur’an diperlukan

indra penglihat sebagai sarana melihat objek yang dibaca, serta indra pendengar

33 Muhammad Ishak, “Pelaksanaan Program Tilawah Alquran dalam Meningkatkan Kemampuan
Membaca Al-Qur’an Siswa di Mas Al Ma’sum Stabat”, Edu Riligia, Vol. 1 No. 4 (Oktober - Desember 2017), 610.

34 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010),
cet ke15, 130.

35 Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), 59.
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sebagai sarana untuk menerima informasi. Kondisi fisiologis sangat

mempengaruhi intensitas dalam kemampuan membaca Al-Qur’an.

b) Aspek Psikologis (yang bersifat rohaniah)

Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis mempengaruhi kuantitas dan

kualitas kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur’an. Muhibbin Syah dalam

bukunya menjelaskan, ada beberapa faktor-faktor rohaniah siswa pada umumnya

dipandang lebih esensial yaitu:

(1) Intelegensi siswa

Intelegensi pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan psiko-fisik

untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan

cara yang tepat. Jadi, inteligensi sebenarnya bukan persoalan kualitas otak saja

melainkan kualitas organ-organ tubuh lainnya. Harus diakui, peran otak dalam

hubungannya dengan intelegensi manusia lebih menonjol dari pada peran

organ tubuh lainnya.36 Kemampuan intelegensi seseorang ini dapat terlihat

adanya beberapa hal, yaitu:

(a) Cepat menangkap isi pelajaran

(b) Tahan lama memusatkan perhatian pada pelajaran dan kegiatan.

(c) Dorongan ingin tahu kuat dan banyak inisiatif

(d) Cepat memahami prinsip dan pengertian

(e) Sanggup bekerja dengan baik

(f) Memiliki minat luas.37

36 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 148.
37 Zakiyyah Darajat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 119.
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Intelegensi ini sangat dibutuhkan sekali dalam belajar, karena dengan

tingginya inteligensi seseorang maka akan lebih cepat menerima pelajaran atau

informasi yang disampaikan, termasuk kemampuan membaca Al-Qur’an.

(2) Sikap siswa

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi gejala internal yang

berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespons

(response tendency) dengan cara relatif tetap terhadap objek orang, barang, dan

sebagainya.38

(3) Bakat siswa

Secara umum bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang

untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Bakat juga

diartikan sebagai sifat dasar kepandaian seseorang yang dibawa sejak lahir.39

Adanya perbedaan bakat seseorang dapat memengaruhi cepat atau lambat

dalam menguasai kemampuan membaca Al-Qur’an.

(4) Minat siswa

Secara sederhana, minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan

yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat dapat

mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam bidang-bidang

studi tertentu.40 Adanya minat, terhadap belajar membaca Al-Qur’an akan

mendorong siswa untuk mempelajarinya dan mencapai hasil yang maksimal.

Karena minat merupakan komponen psikis yang mendorong seseorang untuk

meraih tujuan yang diinginkan, sehingga seseorang bersedia melakukan

38 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, 132.
39 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 9.
40 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, 134.
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kegiatan berkisar objek yang diminati.41 Jika sikap ini tumbuh dan berkembang

pada pola belajar peserta/anak didik maka proses belajar mengajar akan

berkembang dan meningkat dengan baik.

(5) Motivasi siswa

Pengertian dasar motivasi adalah keadaan internal organism yang

mendorong untuk berbuat sesuatu. Dalam pengertian ini, motivasi berarti

pemasok daya (energi) untuk bertingkah laku secara terarah. Dalam

perkembangan selanjutnya motivasi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

(a) Motivasi Intrinsik

Motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri

siswa sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar.

Termasuk dalam motivasi intrinsik adalah perasaan menyenangi materi

dan kebutuhannya terhadap materi tersebut, misalnya untuk masa depan

siswa yang bersangkutan tersebut.

(b) Motivasi Ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang datang dari luar

individu siswa yang juga mendorongnya untuk melakukan belajar.

Misalnya, pujian, hadiah, suri tauladan guru, orang tua dan lain

sebagainya. Dalam perspektif kognitif, motivasi yang lebih signifikan bagi

siswa adalah motivasi intrinsik, karena lebih murni dan tidak tergantung

pada dorongan dan pengaruh orang lain. Motivasi intrinsik juga lebih kuat

dan relatif langgeng dibandingkan dengan motivasi atau dorongan dari

orang lain.42

41 Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan, 59.
42 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, 134.
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c) Aspek kelelahan.

Kelelahan dalam seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi dapat

dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani

(bersifat psikis).  Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan

timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh, sedangkan kelelahan rohani

dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan

dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang.

2) Faktor Eksternal (faktor dari luar siswa)

Kondisi di sekitar siswa. Faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar

diri siswa. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi kemampuan membaca Al-

Qur’an secara umum terdiri dari dua macam, yaitu43:

a) Faktor keluarga

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa:

(1) Cara orang tua mendidik

(2) Relasi antara anggota keluarga

(3) Suasana rumah tangga

(4) Keadaan ekonomi keluarga

b) Faktor sekolah

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode mengajar,

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah,

pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode balajar

dan tugas rumah.

43 Muhammad Ishak, “Pelaksanaan Program Tilawah Alquran dalam Meningkatkan Kemampuan
Membaca Al-Qur’an Siswa di Mas Al Ma’sum Stabat”, Edu Riligia, Vol. 1 No. 4 (Oktober - Desember 2017), 611.
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c) Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh terhadap belajar

siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberandannya siswa dalam masyarakat, antara

lain:

(1) Kegiatan siswa dalam masyarakat

(2) Mass media

(3) Teman bergaul

(4) Bentuk kehidupan masyarakat.

Disamping kedua faktor tersebut, Muhibbinsyah menambahkan bahwa faktor

yang mempengaruhi belajar tidak hanya faktor internal dan eksternal saja, tetapi ada

faktor yang lain yakni faktor pendekatan belajar yang juga berpengaruh terhadap

taraf keberhasilan proses belajar siswa tersebut. Seorang siswa yang terbiasa

mengaplikasikan pendekatan belajar deep misalnya, mungkin sekali berpeluang

untuk meraih prestasi belajar yang bermutu daripada siswa yang menggunakan

pendekatan belajar surface atau reproduktif.44

Dari beberapa faktor yang mempengarahui belajar di atas, pada dasarnya

menekankan pada perilaku belajar yang efektif disertai proses mengajar yang tepat,

maka proses belajar-mengajar diharapkan mampu menghasilkan manusiamanusia

yang memiliki karakteristik sebagai berikut: pribadi yang mandiri, pelajar yang

efektif, pekerja yang produktif, dan menjadi anggota masyarakat yang baik.45

Faktor internal maupun faktor eksternal sama-sama memiliki pengaruh dalam

kemampuan membaca Al-Qur’an terhadap peserta didik. Maka oleh karena itu,

antara pihak orang tua dan pihak sekolah (pimpinan sekolah, guru, siswa lain) harus

44 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. Ke-12, 156
45 Mohammad Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004),

50
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mampu menjalin kerjasama dalam mencapai tujuan yaitu peningkatan kemampuan

membaca Al-Qur’an.

c. Indikator Kemampuan Membaca Al-Qur’an

Indikator-indikator kemampuan membaca Al-Qur’an dapat diuraikan sebagai

berikut:

1) Kelancaran membaca Al-Qur’an

Kelancaran berasal dari kata dasar lancar. Dalam kamus besar bahasa Indonesia

berarti tidak tersangkut; tidak terputus; tidak tersendat; fasih; tidak tertunda-tunda.46

Yang dimaksud disini adalah membaca Al-Qur’an dengan fasih.

2) Ketepatan membaca Al-Qur’an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid

Perkataan tajwid berasal dari kata dasar “jawwada”  yang artinya

membaguskan.47 Sedangkan menurut istilah, ada beberapa pendapat yang

mendefinisikan ilmu tajwid yaitu: pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara

membaca Al-Qur’an dengan sebaik-baiknya. Adapun tujuan ilmu tajwid adalah

untuk memelihara bacaan Al-Qur’an dari kesalahan dan perubahan serta memelihara

lisan dari kesalahan membaca. Meskipun mempelajari ilmu tajwid adalah fardhu

kifayah, tetapi membaca Al-Qur’an dengan kaidah ketentuan ilmu tajwid hukumnya

fardhu ‘ain.48 Hal ini tidak lain agar dalam membaca Al-Qur’an bisa baik dan benar

sesuai dengan kaidah tajwid.

46 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) Ed
3 Cet. 2, 633.

47 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Penafsiran Al-Qur’an, 1973),
94.

48 Imam Zarkasyi, Pelajaran Tajwid, (Gontor Ponorogo: Trimurti, cetakan ke 26), vi.
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3) Kesesuaian membaca dengan makharijul huruf

Makharijul huruf adalah membaca huruf-huruf sesuai dengan tempat keluarnya

huruf seperti tenggorokan, ditengah lidah, antara dua bibir dan lainlain. Secara garis

besar makhraj al huruf terbagi menjadi 5 macam, yaitu sebagai berikut49:

a) Jawf (rongga tenggorokan) huruf yang keluar dari rongga tenggorokan adalah alif

dan hamzah yang berharakat fathah, kasrah, atau dhammah.

b) Halq (tenggorokan) adapun huruf yang keluar dari tenggorokan terdiri dari 6

huruf ح-خ-ع-غ-ه-ء 

c) Lisan (lidah) terdiri dari 18 huruf ي-ن-ل- ك-ق-ظ-ط-ض-ص-ش-س-زر-ذ-د-ج-ث- ت 

d) Syafataani (dua bibir) terdiri dari 4 huruf م-و ب-ف 

e) Khoisyum (pangkal hidung) adapun huruf Khoisyum adalah mim dan nun yang

berdengung.

4. Hubungan Pembelajaran Metode Ummi, Kedisiplinan Guru dan Kemampuan

Membaca Al-Qur’an

Al-Qur’an merupakan kitab suci yang menjadi petunjuk dan pedoman hidup bagi

Umat Islam. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban bagi semua umat Islam untuk mampu

membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. Dalam membaca Al-Qur’an tidak hanya

sekedar membaca saja, namun ada kaidah atau aturan yang harus difahami agar bacaan Al-

Qur’an menjadi baik benar. Melihat kondisi yang ada pada zaman saat ini, masih banyak

umat islam yang belum bisa dalam membaca Al-Qur’an sesuai kaidah atau aturan yang

benar. Bahkan umat islam yang sudah dewasa juga masih ada yang belum tepat dalam

membaca Al-Qur’an.

49 Tombak Alam, Ilmu Tajwid, (Jakarta: Amzah, 2010), 7.
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Proses pembelajaran, metode Al-Qur’an sangat mempunyai peranan penting dalam

upaya pencapaian tujuan pembelajaran. Sebuah metode akan membantu peserta didik

untuk lebih mudah dalam membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. Metode

pembelajaran adalah tata cara penyampaian bahan pengajaran dalam proses kegiatan

belajar mengajar.50 Metode pengajaran adalah suatu cara yang diambil dan dilakukan oleh

pendidik ketika berinteraksi dengan peserta didik, dalam upaya untuk menyampaikan

bahan pengajaran tertentu yang telah dipilihnya, agar bahan pembelajaran tersebut mudah

dicerna peserta didik dan sesuai dengan pembelajaran yang ditargetkan atau yang ingin

dicapai. Metode belajar Al-Qur’an adalah suatu cara yang teratur, terpikir baik-baik untuk

mencapai tujuan pendidikan Al-Qur’an menurut Syarifudin metode belajar Al-Qur’an

adalah suatu kegiatan yang dipilih oleh guru dalam memberikan fasilitas bantuan,

bimbingan, arahan kepada siswa dalam proses belajar mengajar Al-Qur’an di sekolah.

Metode yang paling tepat dalam pembelajaran Al-Qur’an adalah metode yang digunakan

sesuai dengan perkembangan jiwa anak didik dan lingkungan belajarnya.51

Maka dari itu perlu dilakukan pembelajaran Al-Qur’an untuk mengatasi

permasalahan tersebut.  Dalam sebuah pembelajaran, penggunaan metode yang tepat dan

mudah agar materi pembelajaran tersampaikan kepada siswa adalah suatu hal yang

terpenting. Metode pembelajaran Al-Qur’an di Indonesia sudah banyak ragamnya. Salah

satu metode tersebut adalah metode Ummi. Metode Ummi adalah sebuah metode baca Al-

Qur’an yang dapat mengantarkan sebuah proses sehingga dapat menghasilhan produk yang

cepat dan berkualitas. Buku belajar mudah baca Al-Qur’an metode Ummi didesain mudah

dipelajari, diajarkan dengan pembelajaran yang menyenangkan, serta sistem pembelajaran

yang bermutu.52

50 Faiz Mansur dan Mathori A. Elwa, Media Pembelajran Aktif, (Bandung: Nuansa, 2017), Cetakan IV, 80.
51 Zuharini dkk, Metodik Khusus Pendidikan Agama, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 63.
52 Umi Hasunah, “Implementasi Metode Ummi dalam Pembelajaran Alquran pada Santri di Pondok

Pesantren Salafiyah Al-Mahfudz Seblak Jombang”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 2, (Desember 2017), 147.
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Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Hal ini

mengisyaratkan bahwa di lembaga formal persekolahan guru mengemban mendidik,

mengajar, melatih sekaligus pembimbing siswa.

Di dalam pendidikan ada interaksi antara pendidik dan peserta didik yang bertujuan

(teleologis). Hubungan interaktif-harmonis antara pendidik (guru) dengan peserta didik

(siswa) mesti dirancang dan dikelola secara profesional. Seorang guru dalam arti murabbi,

mempunyai tugas mengembangkan kemampuan pribadi peserta didik. Artinya peran guru

tidak dibatasi pada peran pengajaran. Menurut pendapat Mochtar Bukhari bahwa tugas

guru tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik. Jika guru hanya terpaku kepada mengajar,

maka hasil yang diperoleh ialah siswa-siswa yang cukup luas pengetahuannya tetapi tidak

cukup mantap kepribadiannya.53

Dalam konteks Indonesia, pangkal krisis multi dimensi ini adalah kebobrokan akhlak

yang ujungnya bermuara kepada simpulan kegagalan pendidikan. Boleh jadi, akar

masalahnya ada pada ketidakberesan dalam praktik pendidikan, misalnya pengajaran yang

seharusnya merupakan berwujud pendidikan, dipersempit menjadi pemberian informasi

semata sehingga sekolah kurang menunaikan fungsinya sebagai tempat pendidikan.54

Menurut Imam Murjito, menilai bahwa masih banyak ditemukan beberapa faktor

kesalahan atau kekeliruan guru dalam mengajarkan membaca Al-Qur’an, yakni55:

a. Guru tidak mengetahui ukuran atau standar bacaan Al-Qur’an yang benar sesuai kaidah

ilmu tajwid.

53 Wawan Setiawan, “Makna Guru dalam Konsep Ta’lim, Tarbiyyah dan Tazkiyyah”, Vol. XXVIII No. 3,
(2013), 379.

54 Ibid., 376.
55 Dian Nopiyanti, Abdul Ghofar, Nawawi, “Pengaruh Metode Qiraati ierhadap Kemampuan Membaca Al-

Qur’an Anak Usia 7-12 tahun di Taman Pendidikan Al-Qur’an (Tpq) Hidayatus Shibyan Desa Pegagan Lor
Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 3, No. 1, (Juni 2018), 105.
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b. Guru tidak membiasakan bacaan yang benar kepada dirinya sendiri dan kepada murid-

muridnya.

c. Guru tidak mengetahui dan tidak menguasai metode pengajaran ilmu baca Al-Qur’an

secara tepat dan benar.

d. Guru terlalu gegabah atau sembarangan dalam mengajarkan ilmu baca Al-Qur’an

kepada murid-muridnya.

e. Kurang mengerti dan kurang memahami kondisi dan kemampuan muridmuridnya.

Jika kualitas dan kemampuan guru dalam mengajarkan ilmu baca Al-Qur’an kurang,

maka secara tidak langsung ia akan merusak kehormatan, kesucian dan kemurnian Al-

Qur’an, juga secara tidak langsung akan menghancurkannya. Apabila suatu urusan

diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, terutama urusan agama, maka bukan saja

membuat orang lain sesat di dunia, tetapi dapat membuat orang lebih sengsara di akhirat

nanti. Oleh sebab itu, peranan seorang pembimbing atau guru ngaji sangat dibutuhkan.

Seorang pembimbing atau guru ngaji haruslah yang berkompeten dalam membaca Al-

Qur’an, karena kualitas seorang guru akan berpengaruh terhadap kemampuan bacaan

muridnya.56

Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang

terutama (dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa). Sedangkan dalam Kamus Lengkap

Bahasa Indonesia peran berarti bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.

Untuk memenuhi peran tersebut guru harus mampu memaknai pembelajaran sebagai

ajang pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi peserta didik. Untuk

kepentingan tersebut, dengan memperhatikan kajian Pullias, Young, Manan Yellon dan

Weintein, dapat diidentifikasikan peran guru, salah satunya yaitu guru sebagai pendidik.

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi peserta didik,

56 Ibid., 106.
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dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memenuhi standar kualitas pribadi tertentu

yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin.57

Agar dalam membaca Al-Qur'an mencapai keberhasilan yang maksimal maka harus

dipahami juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Secara garis besar faktor yang

mempengaruhi kemampuan membaca Al-Qur'an terdiri dari 2 segi yaitu:

a. Dari segi guru atau ustadz

Dalam pembahasan ini penulis akan menitikberatkan pada pembahasan kompetensi

bidang kognitif yang meliputi kemampuan berinteraksi, kemampuan penguasaan

materipelajaran, kemampuan memilih metode dan kemampuan melaksanakan evaluasi.

1) Kemampuan Berinteraksi58

Menurut Edu Suwardi yang dikutip oleh Sardiman A.M. interaksi antara guru

dengan siswa dapat dikatakan edukatif apabila mempunyai ciri-ciri:

a) Interaksi belajar mengajar yang memiliki tujuan, yaitu untuk membantu anak

didik dalam satu perkembangan tertentu.

b) Ada suatu prosedur (jalannya interaksi) yang direncanakan untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan.

c) Interaksi belajar mengajar ditandai dengan satu penggarapan materi yang khusus.

d) Ditandai dengan adanya aktivitas siswa baik secara fisik maupun mental.

e) Dalam interaksi belajar mengajar membutuhkan kedisiplinan.

f) Dalam interaksi belajar mengajar guru berperan sebagai pembimbing atau

fasilitator.

g) Ada batas waktu.

57 Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2015), 37.
58 Sardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Press), 15.
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2) Kemampuan pemahaman materi59

Untuk dapat memilih materi secara tepat dibutuhkan kriteria-kriteria tertentu.

Menurut Winkel kriteria-kriteria yang harus dipertimbangkan dalam materi pelajaran

antara lain:

a) Materi atau bahan pelajaran harus relevan dengan tujuan instruksional yang harus

dicapai.

b) Materi harus sesuai dengan taraf kesulitannya dengan kemampuan siswa untuk

menerima dan mengolah bahan itu.

c) Materi harus menunjang motivasi siswa.

d) Materi harus sesuai dengan prosedur deduktif yang diikuti.

e) Materi harus sesuai dengan media pelajaran yang ada.

Dengan demikian pemahaman materi sedikit banyak mempengaruhi kemampuan

membaca Al-Qur'an khususnya penguasaan materi pelajaran ghorib dan tajwid

karena materi tersebut merupakan dasar agar santri mampu membaca Al-Qur'an

dengan tartil dan benar.

3) Kemampuan memilih metode60

a) Tujuan, dengan berbagai jenis dan fungsinya.

b) Anak didik, dengan berbagai tingkat kematangannya.

c) Fasilitas, dengan berbagai kualitas dan kuantitasnya.

d) Situasi, dengan berbagai keadaan.

e) Pribadi guru, serta kemampuan profesional yang berbeda-beda.

f) Evaluasi.

59 W.S. Winkel, Psikologi Pengajaran, (Jakarta: Grasindo, 1996), Cet. 4, 297.
60 Ibid., 298.
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C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan landasan teori dan telaah terdahulu diatas maka kerangka berfikir dalam

penelitian ini adalah:

1. Jika pembelajaran metode Ummi baik, maka kemampuan membaca Al-Qur’an siswa baik.

2. Jika pembelajaran metode Ummi kurang baik, maka kemampuan membaca Al-Qur’an

siswa buruk.

3. Jika pembelajaran metode Ummi baik, maka kemampuan membaca Al-Qur’an siswa

buruk.

4. Jika pembelajaran metode Ummi kurang baik, maka kemampuan membaca Al-Qur’an

siswa baik.

5. Jika kedisiplinan guru tinggi, maka kemampuan membaca Al-Qur’an siswa baik.

6. Jika kedisiplinan guru rendah, maka kemampuan membaca Al-Qur’an siswa buruk.

7. Jika kedisiplinan guru tinggi, maka kemampuan membaca Al-Qur’an siswa buruk.

8. Jika kedisiplinan guru rendah, maka kemampuan membaca Al-Qur’an siswa baik.

D. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan

sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.61 Adapun

pengajuan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hipotesis Nol (Ho) : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran

metode Ummi terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an siswa.

61 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Bandung: Alfabeta,
2013), 96.
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Hipotesis Alternatif (Ha) : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran

metode Ummi terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an siswa.

2. Hipotesis Nol (Ho) : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan guru

terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an siswa.

Hipotesis Alternatif (Ha) : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan guru

terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an siswa.

3. Hipotesis Nol (Ho) : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran

metode Ummi dan kedisiplinan guru terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an siswa.

Hipotesis Alternatif (Ha) : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran

metode Ummi dan kedisiplinan guru terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an siswa.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian adalah proses pemikiran dan penentuan matang tentang hal-hal

yang akan dilakukan.1 Selain itu rancangan penelitian juga diartikan sebagai pengatur latar

peneliitian agar penelitin memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel

dengan tujuan penelitian. Pemilihan rancangan penelitian mengacu pada hipotesis yang akan

diuji.

Penelitian ini mengguanakan jenis pendekatan kuantitatif, yang datanya berupa angka-

angka. Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul menggunakan analisis regresi, yaitu

suatu metode statistika yang mempelajari pola hubungan logis antara dua variabel atau lebih

variabel dimana salah satunya ada yang berlaku sebagai variabel terikat/dependen dan yang

lainnya sebagai variabel bebas/independen.2

Dalam rancangan penelitian ini, penulis menggunakan tiga variabel yaitu satu variabel

dependen (variabel terikat) dengan dua variabel independen (variabel bebas). Variabel pada

dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik

kesimpulannya.3

Variabel dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat.

1 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 50.
2Andhita Dessy Wulansari, Statistika Paranmetrik: Terapan untuk Penelitian Kuantitatif, (STAIN

Ponorogo), 1.
3 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 60.
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2. Variabel dependen atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi

akibat karena adanya variabel bebas.

Dalam penelitian ini, variabel independennya ada dua yaitu pembelajaran metode Ummi

(X1) dan kedisiplinan guru (X2). Sedangkan variabel dependennya adalah kemampuan

membaca Al-Qur’an siswa (Y).

Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda.

Regresi linier berganda adalah salah satu metode statistika yang mempelajari pola hubungan

yang logis (ada teorinya) antara dua atau lebih variabel dimana salah satunya ada yang

berlaku sebagai variabel dependen dan lainnya sebagai variabel independen.4

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya.5 Dalam penelitian ini populasinya adalah siswa kelas 2

MA Wali Songo Putri Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dengan jumlah 138 siswa.

2. Sampel

Sampel adalah kumpulan dari unsur atau individu yang merupakan bagian dari

populasi.6 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Simple Randon Sampling,

dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi ini. Adapun cara

menentukan sampel dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada teori yang dikembangkan

dari Isaac dan Michael, untuk taraf kesalahan 1%, 5%, 10%. Dengan jumlah populasi

4 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendidikan Praktik dengan Menggunakan SPSS,
(Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2012), 119.

5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 117.
6 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendidikan Praktik dengan Menggunakan SPSS,

42.



42

sebanyak 138. Dalam menentukan jumlah anggota sample, peneliti mengambil taraf

kesalahan 10% yang berarti memiliki taraf kepercayaan sebesar 90%. Jadi dengan jumlah

populasi 138 maka sampel dalam penelitian ini sebanyak  92 responden.7

C. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen adalah alat untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati

(variabel penelitian). Instrumen digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti,

sehingga jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian tergantung pada jumlah

variabel yang diteliti.8

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data tentang pembelajaran metode Ummi siswa kelas 2 MA Wali Songo Putri di Pondok

Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo yang diambil dari teknik angket.

2. Data tentang kedisiplinan guru MA Wali Songo Putri di Pondok Pesantren Wali Songo

Ngabar Ponorogo yang diambil dari teknik angket.

3. Data tentang kemampuan membaca Al-Qur’an siswa kelas 2 MA WALI Sngo Putri di

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo yang diambil dari tes.

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Angket Pembelajaran Metode Ummi

Variabel Sub-

variabel

Indikator Teknik Item

Pra

penelitian

Setelah

penelitian

(X1)

pembelajaran

metode

Ummi

Tahapan

pembelajaran

metode

Ummi

Pembukaan Angket 1, 2, 3, 4 1, 2

Apersepsi 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8

Penanaman

konsep

9, 10, 11, 12 9, 10, 11, 12

7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 128.
8 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendidikan Praktik dengan Menggunakan SPSS,

78.



43

Pemahaman

konsep

13, 14, 15,

16, 17

14, 15, 16, 17

Latihan/

keterampilan

18, 19, 20,

21, 22

18, 19, 20,

21, 22

Evaluasi 23, 24, 25,

26

23, 24, 25, 26

Penutup 27, 28, 29,

30

27, 28

Jumlah 30 25

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Angket Kedisiplinan Guru

Variabel Sub-

variabel

Indikator Teknik Item

(X2)

Kedisiplinan

guru

Faktor

penunjang

kedisiplinan

Tujuan yang akan dicapai harus

ditetapkan secara ideal serta cukup

menantang bagi kemampuan karyawan

Angket 1, 2, 3,

4

Teladan pimpinan 5, 6, 7

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) akan

memberikan kepuasan dan kecintaan

karyawan terhadap

perusahaan/pekerjaannya

8, 9,

10, 11

Keadilan dalam pemberian balas jasa

dan pemberian hukuman

12, 13,

14, 15

Pengawasan melekat (Waskat) 16, 17,

18, 19

Sanksi hukuman 20, 21,

22, 23

Ketegasan pimpinan 24, 25,

26

Hubungan kemanusiaan 27, 28,

29, 30

Jumlah 30
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Tabel 3.3 Kisi-Kisi Tes Kemampuan Membaca Al-Qur’an

Variabel Sub-

variabel

Indikator Teknik Item

(Y)

kemampuan

membaca Al-

Qur’an

Kelancaran membaca Al-

Qur’an

Tes

Ketepatan membaca Al-Qur’an

sesuai dengan kaidah ilmu

tajwid

Tes

Kesesuaian membaca dengan

makharijul huruf

Tes

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik:

1. Angket/kuesioner

Angket (questionnaire) merupakan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan tentang

topik tertentu yang diberikan kepada subjek, baik secara individual atau kelompok, untuk

mendapatkan informasi tertentu, seperti preferensi, keyakinan, minat dan perilaku. Untuk

mendapatkan informasi dengan menggunakan angket ini, peneliti tidak harus bertemu

langsung dengan subjek, tetapi cukup dengan mengajukan pertanyaan atau pernyataan

secara tertulis untuk mendapatkan respon.9

Pengumpulan data menggunakan angket yang mengacu pada skala Likert. Skala ini

menilai sikap atau tingkah laku yang diinginkan oleh para peneliti dengan cara mengajukan

beberapa pertanyaan kepada responden. Kemudian responden diminta memberikan pilihan

jawaban atau respon dalam skala ukur yang telah disediakan, misalnya sangat setuju,

setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Untuk menskor skala kategori Likert, jawaban

9 Tukiran Taniredja, et al., Penelitian Kuantitatif (sebuah pengantar), (Bandung: Alfabeta, 2012), 44.
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diberi bobot atau disamakan dengan nilai kuantitatif 4, 3, 2, 1, untuk empat pilihan

pernyataan positif. Dan 1, 2, 3, 4 untuk pernyataan yang bersifat negatif.10

Teknik ini ditunjukan kepada siswa kelas 2 MA Putri Pondok Pesantren Wali

Songo Ngabar Ponorogo secara langsung untuk mengetahui data mengenai pembelajaran

metode Ummi, kedisiplinan guru dan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa. Angket

yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup yang sudah disediakan

alternatif jawaban sehingga responden tinggal memilih dan memberi tanda pada jawaban

yang diinginkan

2. Dokumentasi

Di dalam melaksanakan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis

seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan

harian.11 Metode dokumentasi ini akan peneliti lakukan untuk mencari informasi tentang

profil Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, struktur lembaga dan segala yang

berkaitan dengan sekolah yang sudah dalam bentuk dokumen.

3. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila

dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara

dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada

orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang

kompleks, suatu proses yang tersusun dari sebagai proses biologis dan psikologis. Dua

diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

10 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014),
146.

11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.
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Teknik pengumpulan data dengan observasi dengan bila, penelitian berkenaan

dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati

tidak terlalu besar.

Dari segi proses pelaksanakan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi

participant observation (observasi berperan serta) dan non participant observation,

selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan

menjadi terstruktur dan tidak terstruktur.12

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik non participant observation, karena

peneliti ingin mengamati bagaimana pembelajaran metode Ummi di Pondok Pesantren

Wali Songo Ngabar Ponorogo, bagaimana kedisiplinan guru di Pondok Pesantren Wali

Songo Ngabar Ponorogo, bagaimana situasi dan kondisi Pondok Pesantren Wali Songo

Ngabar Ponorogo,  serta bagaimana sarana dan parasana di Pondok Pesantren Wali Sngo

Ngabar Ponorogo.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data seluruh

responden atau sumber data lain terkumpul ang digunakan untuk menjawab rumusan masalah

dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.13 Langkah ini

diperlukan karena tujuan dari analisis data adalah untuk mengolah data tersebut menjadi

informasi sehingga karakterisrik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan

bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian baik

berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi atau menarik kesimpulan

tentang karakteristik populasi (parameter) berdasarkan data yang diperoleh dari sampel

(statistik).14

12 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 203-204.
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 207.
14 Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan Menggunakan SPSS, 93-94.
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Karena data penelitian adalah data kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan

statistik. Adapun analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis Data Pra Penelitian

a. Uji Validitas Instrumen

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang

valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan

data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.15

Secara mendasar, validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat

instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang diukur. Suatu tes disebut

valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang hendak dan seterusnya diukur. Jadi

validitas itu merupakan tingkat ketepatan tes tersebut dalam mengukur materi dan

perilaku yang harus diukur. Untuk menguji validitas ini menggunakan bantuan

komputer progam microsoft excel.16

Kriteria dari validitas setiap item pertanyaan adalah apabila koeisienkorelasi rhitung

positif atau lebih besar dari rtabel (rhitung>rtabel) maka item tersebut dikatakan valid.

Sedangkan apabila koevisien korelasi rhitung negatif atau lebih kecil dari rtabel

(rhitung<rtabel) maka item tersebut dikatakan tidak valid. Selanjutnya apabila terdapat

item-item pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria validitas (tidak valid) , maka item

tersebut akan dikeluarkan dari angket. 17

Dalam hal analisis item ini, Masrur sebagaimana dikutip dari Sugiyono

menyatakan “Teknik korelasi menentukan validitas item ini sampai sekarang

merupakan teknik yang paling banyak digunakan”. Selanjutnya dalam memberikan

15 Sugiyono, Metode Penelitian, 363.
16Anindita Desi wulandari, Aplikasi Statistik Parametrik dalam Penelitian (Yogyakarta:Pustaka Felicha,

2016), 95.
17 Ibid., 95.
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interpretasi terhadap koefisien korelasi, Masrur menyatakan :item yang mempunyai

korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan

bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum

untuk dianggap memenuhi adalah jika r nya = 0,3”. Jadi jika korelasi antara butir

dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak

valid.18

Untuk uji validitas instrument penelitian ini sampel sebanyak 28 responden dengan

menggunakan 60 instrumen, 30 butir soal untuk pembelajaran metode Ummi, dan 30

butir soal untuk kedisiplinan guru. Dari hasil perhitungan validitas pembelajaran metode

ummi, terdapat 25 soal yang dinyatakan valid yaitu item nomer 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28. Adapun untuk melihat

skor jawaban angket untuk uji validitas pembelajaran metode Ummi dapat dilihat pada

lampiran 4.

Sedangkan untuk variabel kedisiplinan guru dari 30 soal dinyatakan valid. Adapun

untuk melihat skor jawaban angket untuk uji validitas kedisiplinan guru dapat dilihat

pada lampiran 5.

Tabel 3.4 Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Pembelajaran Metode Ummi

No.

soal
Rxy RTabel Ket

No.

soal
Rxy RTabel Ket

1 0,436897 0,374 valid 16 0,383717 0,374 valid

2 0,493553 0,374 valid 17 0,458577 0,374 valid

3 0,034490 0,374
Tidak

valid
18 0,606613 0,374 valid

4 0,033237 0,374
Tidak

valid
19 0,452571 0,374 valid

5 0,394924 0,374 valid 20 0,382526 0,374 valid

18 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 274.
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6 0,547812 0,374 valid 21 0,432228 0,374 valid

7 0,47782 0,374 valid 22 0,423431 0,374 valid

8 0,476208 0,374 valid 23 0,465473 0,374 valid

9 0,626871 0,374 valid 24 0,495945 0,374 valid

10 0,599864 0,374 valid 25 0,621201 0,374 valid

11 0,408555 0,374 valid 26 0,508767 0,374 valid

12 0,434752 0,374 valid 27 0,480923 0,374 valid

13 0,366581 0,374
Tidak

valid
28 0,493832 0,374 valid

14 0,524359 0,374 valid 29 -0,08111 0,374
Tidak

valid

15 0,628641 0,374 valid 30 0,113004 0,374
Tidak

valid

Tabel 3.5 Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Kedisiplinan Guru

No.

soal
Rxy RTabel Ket

No.

soal
Rxy RTabel Ket

1 0,670397 0,374 valid 16 0,711865 0,374 valid

2 0,561969 0,374 valid 17 0,586438 0,374 valid

3 0,450828 0,374 valid 18 0,636596 0,374 valid

4 0,413129 0,374 valid 19 0,703006 0,374 valid

5 0,446254 0,374 valid 20 0,607258 0,374 valid

6 0,58055 0,374 valid 21 0,734269 0,374 valid

7 0,552586 0,374 valid 22 0,597764 0,374 valid

8 0,74877 0,374 valid 23 0,605543 0,374 valid

9 0,635081 0,374 valid 24 0,711747 0,374 valid

10 0,507811 0,374 valid 25 0,743507 0,374 valid

11 0,537101 0,374 valid 26 0,627196 0,374 valid

12 0,71713 0,374 valid 27 0,692118 0,374 valid

13 0,673709 0,374 valid 28 0,717128 0,374 valid
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14 0,487296 0,374 valid 29 0,776088 0,374 valid

15 0,414587 0,374 valid 30 0,712089 0,374 valid

Nomor-nomor soal yang dianggap valid tersebut kemudian dipakai untuk

pengambilan data dalam penelitian ini. Sehingga item soal instrument dalam penelitian

ini ada 25 butir soal untuk variabel pembelajaran metode Ummi dan 30 butir soal untuk

variabel kedisiplinan guru.

Soal-soal yang valid tersebut lalu digunakan untuk pengambilan data dalam

penelitian ini, instrument pengumpulan data dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Nomor Butir Valid Angket Pembelajaran Metode Ummi

Indikator Item

Valid Tidak valid

Pembukaan 1, 2 3, 4

Apersepsi 5, 6, 7, 8

Penanaman konsep 9, 10, 11, 12

Pemahaman konsep 14, 15, 16, 17 13

Latihan/ keterampilan 18, 19, 20, 21, 22

Evaluasi 23, 24, 25, 26

Penutup 27, 28 29, 30

Jumlah 25 5
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Tabel 3.7 Nomor Butir Valid Angket Kedisiplinan Guru

Indikator Item

Tujuan yang akan dicapai harus ditetapkan secara ideal

serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan

1, 2, 3, 4

Teladan pimpinan 5, 6, 7

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) akan memberikan

kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap

perusahaan/pekerjaannya

8, 9, 10, 11

Keadilan dalam pemberian balas jasa dan pemberian

hukuman

12, 13, 14, 15

Pengawasan melekat (Waskat) 16, 17, 18, 19

Sanksi hukuman 20, 21, 22, 23

Ketegasan pimpinan 24, 25, 26

Hubungan kemanusiaan 27, 28, 29, 30

Jumlah 30

b. Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat

mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang

tetap. Maka pengertian reabilitas tes, berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes.19

Adapun teknik yang digunakan untuk menganalisis reliabilitas instrumen ini

menggunakan cronbach alfa dengan bantuan program SPSS versi 23 for windows.

Kriteria dan reliabilitas instrumen penelitian apabila harga cronbach alfa lebih besar

dari 0,6 maka instrumen tersebut dikatakan reliabel  dan sebaliknya. 20

Langkah-langkah untuk melakukan uji reliabilitas antara lain sebagi berikut:

1) Buka program SPSS

19 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 86.
20 Duwi Prayitno, SPSS  Handbook; Analisis Data, Olah data, dan Penyelesaian Kasus-Kasus Statistik

(Yogyakarta: Mediakom, 2016), 60.
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2) Mengisi data yang akan diuji reliabilitasnya

3) Klik Analyze > Scale > Reliability Analysis. Kemudian muncul kotak lalu pidahkan

semua data ke dalam kotak sebelah kanan.

4) Klik statistics, kemudian muncul kotak dialog baru yakni Reliability Analysis:

Statistics. Beri tanda centang pada Scale if item deleted. Klik continue kemudian klik

OK. Maka data reliabilitas akan muncul.21

Dari hasil uji reliabilitas variabel pembelajaran metode ummi dan kedisiplinan guru

dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8

Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel R11 Rtabel Keterangan

Pembelajaran Metode Ummi 0,865 0,6 Reliabel

Kedisiplinan Guru 0,853 0,6 Reliabel

Untuk mengetahui output dari uji reliabilitas menggunakan spss versi 23, maka

dapat dilihat pada lampiran 12 dan 13.

2. Analisis Data Prasyarat Penelitian

a. Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk mrnguji apakah sampel penelitian ini dari populasi

distribusi normal atau tidak.

Teknik analisis ini menggunakan statistika. Teknik analisis data untuk menjawab

rumusan masalah 1, 2, dan 3 yang digunakan adalah dengan  mencari nilai mean dan

Standar Deviasi dengan rumus sebagai berikut:

Rumus Mean:

=

21 Amos Neolaka, Metode Penelitian dan Statistik (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 121-122.
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Rumus Standar Deviasi:

=

Keterangan:

dan : Mean atau rata-rata yang dicari

dan : Jumlah skor-skor (nilai-nilai) yang ada

: Jumlah observasi

dan : Standar Deviasi

dan : jumlah skor x dan y setelah terlebih dahulu dikuadratkan

dan : Nilai rata-rata mean skor x dan y yang telah dikuadratkan

Dari hasil di atas dapat diketahui Mean dan SD. Untuk menentukan pembelajaran

metode ummi, kedisiplinan guru, dan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa dalam

mengelompokkan siswa ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok tinggi (kelompok

siswa yang tergolong lancar), kelompok tengah (kelompok siswa yang tergolong

cukup/sedang), dan kelompok bawah (kelompok siswa yang tergolong lemah), dengan

menggunakan patokan sebagai berikut:

1) Skor lebih dari Mean + 1.SD adalah tingkat baik

2) Skor kurang dari Mean -1.SD adalah kurang

3) Skor antara Mean -1.SD sampai Mean +1.SD adalah cukup.22

Setelah dibuat pengelompokan kemudian dicari frekuensinya dan hasilnya

diprosentasikan dengan rumus:

P = x 100%

Keterangan:

22 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 175.
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P : Angka Prosentase

Fi : Frekuensi

N : Number Of Cases.23

b. Uji Linieritas

Uji linieritas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linier

tidaknya suatu distribusi data penelitian. hasil yang diperoleh melalui uji linieritas akan

menentukan teknik analisis regresi (anareg) yang akan digunakan. Apabila dari hasil uji

linieritas didapatkan kesimpulan bahwa distribusi data penelitian dikategorikan linier

maka data penelitian harus diselesaikan dengan teknik anareg linier.demikian juga

sebaliknya apabila ternyata tidak linier maka distribusi data penelitian harus dianalisis

dengan anareg non-linier.24

Uji linieritas merupakan uji kelinieran garis regresi. Digunakan pada analisis

regresi linier sederhana dan analisis regresi berganda. Uji linieritas menggunakan SPSS.

Untuk uji linearitas pada SPSS digunakan Test Linearty dengan α (taraf signifikan

0,05). Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila nilai signifikansi

pada Deviantion From Liniarty lebih dari 0,05. Apabila Sig. > α, maka H0 diterima.

Sebaliknya, apabila Sig. < α, maka H0 ditolak.25

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada tidaknya hubungan yang sangat

kuat atau sempurna antara variabel bebas. Sehingga uji multikolinearitas hanya perlu

pada regresi linier berganda.26 Pengujian multikolinearitas akan diuji menggunakan uji

VIF (Variance Inflation Factor) dengan bantuan SPSS versi 23. Kriterianya adalah

23 Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2013), 20.
24 Tulus Winarsunu, Statistik dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan (Malang: Universitas

Muhammadiyah Malang, 2002), 186.
25 Edi Irawan, Pengantar Statistik Penelitian Pendidikan, 300-302.
26 Ibid., 324.
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apabila nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terdapat masalah multikolinearitas, dan

sebaliknya apabila VIF lebih dari 10, maka terdapat multikolinearitas.27

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari

residual pada model regresi. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya

masalah heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya masalah

heteroskedastisitas ada beberapa metode, antara lain dengan cara uji Spearman’s rho, uji

Park, uji Glejser, dan dengan melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi.28

3. Analisis Uji Hipotesis

a. Uji Regresi Linier Sederhana

Regresi linier sederhana adalah analisis regresi linier dengan jumlah variabel

pengaruhnya hanya satu. Dalam membuat regresi parametrik ini langkah pertama yang

paling ideal adalah membuat plotting antara variabel dependent dan variabel

independent untuk melihat kencenderungan pola data asli.29

Teknik analisa yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1

dan 2 adalah menggunakan rumus regresi linier sederhana. Namun diperlukan adanya

uji t untuk memperkuat uji regresi linier sederhana. Hasil uji T dapat dilihat pada tabel

coefficients pada kolom sig (significance). Jika probabilitas nilai t atau signifikansi <

0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap

variabel terikat secara parsial. Namun jika probabilitas nilai t atau signifikansi > 0,05,

maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap

variabel terikat. Hal ini, dapat dijumplah melalui bantuan software SPSS. Untuk

menguji regresi linier sederhana juga menggunakan bantuan software SPSS versi 23.

27 Ibid., 328.
28 Duwi Priyatno, Belajar Alat Analisis Data dan Cara Pengolahannya dengan SPSS (Yogyakarta: Penerbit

Gava Media, 2016), 131.
29 Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif: Sebuah Pengantar, 87.
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b. Uji Regresi Linier Berganda dengan 2 Variabel Bebas

Regresi linier berganda digunakan untuk mencari bentuk hubungan (relasi) linier

antara variabel bebas dan satu variabel terikat.30

Teknis analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 3

yaitu mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara pembelajaran

metode ummi dan kedisiplinan guru terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an siswa.

Namun diperlukan adanya uji F (Fisher) untuk memperkuat hasil dari uji regresi linier

berganda. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-

sama terhadap variabel terikat. Signifikansi berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku

untuk populasi. Hasil uji F dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom sig. Uji ini

dilakukan menggunakan bantuan software SPSS versi 23.

30 Edi Irawan, Pengantar Statistik Penelitian Pendidikan, 272.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, penyiaran agama Islam pada

umumnya mengalami hambatan dan kesulitan. Demikian halnya di desa Ngabar yang

keadaannya masih sangat mundur, baik di bidang ekonomi, pendidikan maupun

sosial budaya, terutama di bidang pengamalan agama Islam. Kebiasaan minum arak,

candu, dan berjudi merajalela di tengah masyarakat. Pengajaran agama Islam saat itu

mengalami tantangan keras dari masyarakat Ngabar yang terbiasa dengan perbuatan

maksiat seperti judi dan minuman keras. KH. Mohammad Thoyyib yang merupakan

salah satu penduduk desa Ngabar berusaha mencari cara mengubah perilaku

semacam itu. Untuk menghindari benturan sosial, Kyai Thoyyib memilih lewat jalur

pendidikan. Untuk mewujudkan cita-citanya, dimasukkanlah putra-putranya ke

pondok Pesantren Salafiyah yang berada di Ponorogo, seperti Pesantren Joresan dan

Pesantren Tegalsari. Kemudian untuk penyempurnaan pembinaan kader-kader ini

dimasukkannya putra-putranya ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Diajak pula

kawan seperjuangannya untuk turut serta mengkaderkan putranya ke pesantren-

pesantren tersebut.

Sebagai rintisan, didirikan lembaga pendidikan Islam pertama berupa

Madrasah Diniyyah Bustanul Ulum Al-Islamiyah (BUI) pada tahun 1946. Awalnya,

madrasah ini masuk sore lalu berubah pagi. Nama pun diganti menjadi Madrasah

Ibtidaiyah Mambaul Huda Al-Islamiyah pada tahun 1958. Untuk menampung

lulusan sekolah ini, pada tahun 1958 dibuka madrasah tingkat lanjutan yang bernama

Tsanawiyah lil Mu‘allimin. Kemudian berganti menjadi Manahiju Tarbiyatil
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Mu‘allimin/Mu‘allimat Al-Islamiyah pada tahun 1972. Pada tahun 1980 berubah lagi

menjadi Tarbiyatul Mu‘allimin al-Islamiyah dan Tarbiyatul Mu‘allimat al-Islamiyah.

Sebelum tahun 1961, seluruh siswa yang nyantri berasal dari daerah sekitar

Ngabar, baru pada tahun 1961 datanglah sembilan orang santri yang berasalkan dari

daerah di luar Ponorogo yang dengan sendirinya memerlukan tempat tinggal.

Kedatangan mereka membuka lembaran baru dengan didirikanya secara resmi

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar 4 April 1961. Pemilihan Wali Songo sebagai

nama pondok ini bukan tanpa alasan.

Para wali dianggap berjasa besar dalam penyebaran agama Islam khusus di

pulau Jawa. Perjuangan para wali ini sangat berkesan di hati pendiri Pondok Ngabar

hingga memberi nama Wali Songo. Nama itu juga didorong dua hal. Pertama,

keinginan mengingat jasa-jasa para wali dalam bidang dakwah Islam di Indonesia.

Kedua, keinginan mewarisi sekaligus meneruskan semangat dan usaha para wali

dalam menyebarluaskan ajaran agama Islam. Selain itu, santri pertama yang datang

ke pesantren ini ada sembilan orang dari berbagai daerah.

2. Visi dan Misi

a. Visi

"Menjadi lembaga pendidikan Islam yang berjiwa pesantren, unggul dalam

IMTAQ dan IPTEK, bahagia di dunia dan akhirat".

b. Misi

1) Mendidik generasi unggul yang bertakwa kepada Allah, beramal shalih,

berbudi luhur, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berfikiran bebas, berjiwa

wiraswasta dan cinta tanah air

2) Menanamkan jiwa keihklasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah

Islamiyah dan kebebasan.
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3) Mempersiapkan generasi muslim yang menguasai tekhnologi, cakap,

bertanggungjawab dan berkidmat kepada agama dan masyarakat.

4) Menyelenggarakan pendidikan Islam yang bermutu dan konsisten terhadap

jiwa pesantren.

5) Menyediakan pendidik yang professional, sarana dan prasarana yang

memadai dan lingkungan yang Islami.

c. Panca Jiwa

1) Keihklasan

2) Kesederhanaan

3) Berdikari

4) Ukhuwah Islamyah

5) Kebebasan

d. Arah dan Tujuan Pendidikan

1) Bertakwa kepada Allah

2) Beramal shalih

3) Berbudi luhur

4) Berbadan sehat

5) Berpengetahuan luas

6) Berfikiran bebas

7) Berjiwa wiraswasta

8) Cinta tanah air

3. Pendiri

KH. Ibrahim Thoyyib (lahir di Ngabar, 12 Mei1925– wafat pada tanggal 5 Mei

2001/12 Shafar 1422 H, tepatnya pukul 20.45 WIB pada usia 76 tahun) adalah

Pengasuh dan Pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. Beliau
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merintis Pondok Ngabar bersama ayahnya Kyai Haji Muhammad Thoyyib serta dua

saudaranya, KH. Ahmad Thoyyib dan KH. Ishaq Thoyyib. Beliau meninggalkan

seorang isteri, dan tujuh putra-putri.

Riwayat Pendidikan: KH. Ibrahim Thoyyib menamatkan belajarnya di SR

(Sekolah Rakyat) pada tahun 1937, kemudian melanjutkan belajarnya di Madrasah

Bustanul Ulum Tegalsari, tamat pada tahun 1946. Selama belajar di Madrasah beliau

juga belajar kitab kuning di malam harinya, dan mengajar adik-adik kelasnya. Pada

tahun 1947 beliau masuk KMI Gontor, langsung diterima di kelas III. Pada tahun

1948 beliau sempat keluar dari KMI untuk ikut berjuang melawan pemberontakan

PKI di Madiun. Pada tahun 1949 kembali lagi ke KMI untuk meneruskan studi.

Setelah tamat pada tahun 1952, beliau mengabdi di Gontor sampai tahun 1998.

Walaupun demikian beliau tetap tercatat sebagai guru KMI Gontor hingga akhir

hayatnya.

Karier & Pengalaman Organisasi: Semasa muda beliau aktif dalam

perhimpunan-perhimpunan pemuda termasuk dalam barisan Hizbullah, juga aktif

dalam kepengurusan GPII. Pada tahun 1961 bersama ayah dan saudara-saudaranya

mulai merintis pondok pesantren dengan santri perdana berjumlah 9 orang, yang

mengilhami nama Pondok Pesantren Wali Songo yang dirintisnya. Pondok ini

mempunyai kurikulum yang sama dengan KMI Gontor sehingga santri-santrinya bisa

langsung melanjutkan ke KMI Gontor. Beliau mewakafkan pondoknya pada tahun

1980, sepeninggalan beliau kepemimpinan pondok dilanjutkan oleh tiga orang, yaitu:

KH. Drs. Hariyanto, MA, KH. M. Zainuddin, Lc, dan KH. Imam Hidayat, S.Ag.

Karier organisasi beliau dapat dituliskan sebagai berikut: Pengasuh Pondok

Pesantren Wali Songo Ngabar, 1961 s/d 1980, Pimpinan Pondok Pesantren Wali

Songo Ngabar, 1980 s/d 2001, Wakil Ketua MUI Ponorogo, 1975 s/d 1988, Ketua
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MUI Ponorogo, 1988 s/d 2001, Ketua IPHI, s/d 2001, Guru KMI Gontor, 1952 s/d

2001, Penasehat Yayasan Al-Arham Pesantren Putri Al-MawaddahCoper Jetis

Ponorogo, Rektor Institut Agama Islam Riyadhotul Mujahidin Ngabar Ponorogo, dan

Anggota Legium Veteran RI.

4. Pimpinan Pondok

a. KH. Heru Saiful Anwar, MA.

Beliau menamatkan jenjang SD di MI Mamba’ul Huda Pondok Pesantren

Wali Songo Ngabar Ponorogo pada 1976, lalu melanjutkan studi di Tarbiyatul

Mu’allimin Al-Islamiyah Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo (TMI),

lulus pada tahun 1982. Setahun kemudian beliau melanjutkan studi di Kulliyatul

Mu’allimin Al-Islamiyah (KMI) Pondok Modern Gontor. Pendidikan jenjang S1

beliau selesaikan di Institut Pendidikan Darussalam (IPD) Gontor dan lulus pada

tahun 1987. Selanjutnya, studi lanjut beliau selesaikan di International Islamic

University Islamabad (IIUI) Pakistan lulus pada tahun 1996.

b. KH. Moh. Tholhah, S.Ag.

Beliau menamatkan jenjang SD di MI Mamba’ul Huda Pondok Pesantren

Wali Songo Ngabar Ponorogo pada 1974, lalu melanjutkan studi di Tarbiyatul

Mu’allimin Al-Islamiyah Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo(TMI),

lulus pada tahun 1979. Pendidikan jenjang S1 ia selesaikan di Institut Agama

Islam Riyadhotul Mujahidin Ngabar Ponorogo, lulus pada tahun 1990.

c. KH. Mohammad Ihsan, M.Ag.

Beliau menamatkan jenjang SD di MI Mamba’ul Huda Pondok Pesantren

Wali Songo Ngabar Ponorogo pada 1974, lalu melanjutkan studi di Tarbiyatul

Mu’allimin Al-Islamiyah Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo(TMI),

lulus pada tahun 1979. Pendidikan jenjang Pendidikan jenjang sarjana muda (BA)
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lulus pada tahun 1984 dan S1 beliau selesaikan di Universitas Sunan Giri dan

lulus pada tahun 1990. Selanjutnya, studi S2 beliau selesaikan di Universitas

Muhammadiyah Malang lulus pada tahun 2001.

5. Struktur dan Pejabat Lembaga

a. Ketua Majlisu Riyasatil Ma'had: KH. M. Bisri, M. A

b. Pimpinan Pondok: KH. Heru Saiful Anwar, M. A, KH. Moh. Ihsan, M. Ag., KH.

Moh. Tholhah, S. Ag.

c. Koordinator Sekretariat Pondok Pesantren "Wali Songo Ngabar: Ketua: H.

Mohammad Zaki Su'aidi, Lc, M. A (Hons), M. PI

d. Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM)

1) Rektor: Hj. Dra. Umi Mahmudah, M. Ag

2) Wakil Rektor: Dr. H. M. Suyudi, M. Ag

3) Wakil Rektor: H. Imam Syafa'at, Lc., M. Ag

4) Wakil Rektor: Drs. H. Abdul Manaf

e. Tarbiyatul Mu'allimin al-Islamiyyah (TMI)

1) Direktur: H. Said Abadi, Lc., M. A

2) Wakil Direktur: Marjuni, M. Pd. I

3) Wakil Direktur: Singgih Rahmanu H, M. Pd. I

f. Tarbiyatul Mu'allimat al-Islamiyyah (TMt-I)

1) Direktur: Hadi Wiyono, M. HI

2) Wakil Direktur: Endang Sriani, S. Ag

g. Madrasah Ibtidaiyyah Mamba'ul Huda al-Islamiyyah

1) Kepala: M. Ali Syahadat, S. Ag

2) Wakil: Ahmad Daroini, S. Pd. I

3) Wakil: Nisaul Karimah, S. Ag
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h. Tarbiyatul Athfal Al Manaar al-Islamiyyah

1) Kepala: Siti Munawaroh, S. Pd. I

2) Wakil: Binti Latifah, S. Pd. I

3) Wakil: Niswatun Hasanah, S. Sos. I

i. Majelis Pembimbing Santri (MPS) Putra

1) Ketua: Hady Saptono, S. Ag

2) Wakil Ketua: Moh. Thohir, M. Pd. I

3) Wakil Ketua: Ihwanudin, S. Pd. I

j. Majelis Pembimbing Santri (MPS) Putri

1) Ketua: Hj. Rahmah Maulidia, M. Ag

2) Wakil Ketua: Atina Hasanah, S. Pd. I

3) Wakil Ketua: Lathifah, S. Sos. I

k. Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren "Wali Songo

Ngabar (YPPW-PPWS)

1) Ketua: H. Mohammad Zaki Su'aidi, Lc, M. A (Hons), M. PI

2) Wakil Ketua: Drs. M. Yasin, SH, M. Ag

3) Wakil Ketua: Drs. Imron Rosyidi, M. S. I

l. Keluarga Besar Alumni Pondok Pesantren "Wali Songo Ngabar (KBAPWS)

1) Ketua: M. Wahib, S. H

2) Wakil Ketua: Imam Nahrowi, M. Pd. I

3) Wakil Ketua: Nur Kholis, S. Ag

6. Lembaga Pendidikan

a. Tarbiyatul Athfal (TA)

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah merupakan lembaga pendidikan

pra sekolah dibawah naungan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, yang berdiri
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pada tahun 1960. Pada usianya yang ke-54 tahun itu, Tarbiyatul Athfal Al-Manaar

Al-Islamiyah tetap eksis dan berusaha melahirkan kader-kader umat yang qur’ani.

1) Visi: Menjadi lembaga pendidikan islam pradasar yang unggul berjiwa

pesantren dan pencetak putra-putri Qurratul A’yun.

2) Misi:

a) membentuk generasi muslim yang berjiwa keikhlasan, kesederhanaan,

kemandirian, ukhuwah islamiyah dan kebebasan.

b) Membentuk generasi yang bertaqwa, beramal sholeh, berbudi luhur,

berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran bebas, berjiwa swasta,

dan cinta tanah air.

c) Mengembangkan fitrah, bakat dan kemampuan dasar menuju terbentuknya

insan kamil.

d) Melatih keterampilan, membiasakan berakhlak mulia dan mengamalkan

ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari.

3) Kurikulum

Dalam kegiatan belajar mengajar (KBM), Tarbiyatul Athfal Al-Manaar

Al-Islamiyah menggunakan kurikulum yang telah dipadukan, yaitu kurikulum

pesantren dan kurikulum Kementerian Agama. Tujuannya adalah

menyeimbangkan ilmu agama, ilmu umum, keterampilan, serta kreatifitas

anak, sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan.

4) Ekstrakurikuler

Dalam meningkatkan kreatifitas anak didiknya, Tarbiyatul Athfal Al-

Manaar Al-Islamiyah memfasilitasi anak dengan ekstrakurikuler yang

dikembangkan melalui kegiatan drumband, renang, tari. Dengan mengikuti
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kegiatan tersebut, diharapkan anak dapat mengembangkan bakatnya dengan

lebih spesifik. Kegiatan ekstrakurikuler drumband biasa dilakukan di luar

tatap muka dengan durasi waktu yang telah ditentukan pihak sekolah.

Kegiatan ini dibimbing oleh guru Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah

yang kompeten dibidangnya serta mendatangkan tenaga professional dari

luar. Setiap tahunnya, tim drumband Tarbiyatul Athfal AL-Manaar ikut

memeriahkan acara apel tahunan dan acara lain di luar sekolah.

5) Kegiatan

Dalam proses belajar mengajar, Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah mempunyai kegiatan kegiatan lain yang bersifat periodik,

diantarannya:

a) Kegiatan harian

Kegiatan harian meliputi pengembangan diri: moral, nilai-nilai

agama, sosial emosional dan kemandirian yaitu senam pagi, doa bersama,

hafalan surat pendek, hafalan doa-doa harian, hafalan hadist, membaca

iqro, dan bermain dengan berbagai media.

b) Kegiatan mingguan

Kegiatan mingguan meliputi praktek wudlu dan praktek sholat wajib

lima waktu.

c) Kegiatan bulanan

Kegiatan bulanan untuk anak-anak didik adalah makan bersama dan

renang. Sementara, disetiap bulannya guru mengadakan sidang lembaga,

pertemuan rutin IGRA sesimpoko, serta pertemuan rutin arisan pengurus

dan guru di Tarbiytul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah.

d) Kegiatan tahunan
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Kegiatan tahunan yang ada adalah supervisi kelas untuk guru

bertujuan untuk meningkatkan kualitas mengajar para guru, pentas seni

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah bertujuan untuk melatih

mental dan kepribadian anak dan mengenalkan pada masyarakat

kreatifitas anak didik kita, peringatan maulid nabi di setiap tahunnya

untuk memperingati sejarah kelahiran nabi, dan acara untuk lulusan

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah.

b. Madrasah Ibtidaiyah (MI)

MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyyah merupakan lembaga pertama yang

menjadi cikal bakal berdirinya PPWS pada tahun 1961. Berdiri pada tahun 1946

dengan nama Bustanul Ulum al-Islamiyyah, dan kemudian dirubah mejadi MI

Mamba’ul Huda al-Islamiyyah pada tahun 1950.

1) Visi

"Menjadi lembaga pendidikan dasar Islam yang unggul dan berjiwa

pesantren"

2) Misi

a) Membentuk generasi muslim yang berjiwa keikhlasan, kesederhanaan,

kemandirian, ukhuwah Islamiyyah, dan kebebasan.

b) Membentuk geneasi yang bertakwa, beramal saleh, berbudi luhur,

berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran bebas, berwiraswasta, dan

cinta tanah air.

c) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif agar anak didik

dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.

d) Mengembangkan kemampuan dasar anak didik dalam ilmu pengetahuan,

bahasa Arab, bahasa Inggris, keterampilan, dan seni.
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e) Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, sehat, bersih, dan indah.

f) Kurikulum

Madrasah yang telah berusia 68 tahun ini mengintegrasikan dua

kurikulum, ialah kurikulum Kemeterian Agama dan kurikulum Pesantren.

Dengan demikian, diharapkan nilai-nilai kepesantrenan dapat tertanam sejak

dini pada diri siswa dan siswinya.

g) Pesantren Kecil

Selain desain kurikulum yang matang dan ekstrakulikuler yang

beraneka ragam, tersedia pula program asrama bagi siswa dan siswi yang

berasal dari luar daerah bahkan luar Jawa dengan bimbingan intensif oleh

para asatidz dan ustadzah. Pesantren Kecil Putra terletak di kampus PPWS

putra, dan Pesantren Kecil Putri terletak di dalam kampus PPWS Putri.

Dengan demikian, bimbingan para asatidz/ustadzah akan jauh lebih baik dan

terkondisikan.

c. Tarbiyatul Mu`allimin Al-Islamiyah (TMI) dan Tarbiyatul Mu'allimat Al-

Islamiyah (TMt-I)

Tarbiyatul Mu`allimin Al-Islamiyah (TMI) dan Tarbiyatul Mu'allimat Al-

Islamiyah (TMt-I) adalah lembaga yang berperan penting dalam pelaksanaan

pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren "Wali Songo" Ngabar setingkat

SMP/MTs dan SMA/MA untuk putra dan putri bersistem asrama dengan masa

pendidikan 6 tahun untuk lulusan SD/MI dan 4 tahun untuk lulusan SMP/MTs.

1) Kurikulum

Kurikulum Pondok Pesantren Wali Songo merupakan integrasi antara

kurikulum pesantren untuk materi keagamaan, dan Kurikulum pemerintah

untuk materi umum. Dengan Integrasi ini, diharapkan para santri tidak
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mendikotomikan antara pengetahuan umum dan agama, serta dapat

menyeimbangkan diantara keduanya.

2) Fasilitas

a) Laboratorium Bahasa

b) Laboratorium Komputer

c) Perpustakaan

d) Laboratorium Kimia, Fisika, dan Biologi.

e) Laboratorium Multimedia

3) Agenda Rutin

a) Pelatihan Manasik Haji

b) Penataran dan sertifikasi guru al-Qur’an Metode Ummi

c) Seminar Pendidikan

d) Penataran Guru Baru

e) Amaliyah tadris (Praktik Mengajar bagi Kelas VI

f) Studi Kependidikan

g) MGMP

h) Pembekalan Alumni

i) Khutbatul Ikhtitam

d. Perguruan Tinggi

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM) Merupakan perguruan

tinggi Islam yang didirikan pada 7 Dzulhijjah 1408/ 21 Juli 1988 dengan basis dan

sistem pesantren sebagai wadah persemaian calon-calon sarjana Islam yang

beradab dan intelek.

1) IAIRM memiliki 3 fakultas dengan 3 program studi sebagai berikut:

a) Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam (S. Pd)
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b) Fakultas Syari'ah dengan program studi Mu'amalat (S. H)

c) Fakultas Dakwah dengan program studi Bimbingan dan Konseling Islam

(S. Sos)

2) Visi

Menjadi lembaga Pendidikan tinggi Agama Islam yang berjiwa Pesantren

yang mencetak Sarjana Muslim yang Komprehensif.

3) Misi

a) Melaksanakan & mempertahankan sistem Perguruan Tinggi Pesantren.

b) Melaksanakan pendidikan Modern yang bertumpu pada Akhlak Al-

karimah.

c) Mencetak Sarjana Muslim yang mampu melakukan penelitian,

pengembangan ilmu pengetahuan & pengabdian pada masyarakat.

4) Keunggulan

a) Perguruan tinggi berbasis pesantren

b) Tenaga pendidik berkualifikasi master dan doktor, lulusan dari dalam dan

luar negeri.

c) Integrasi sains dan agama dalam kurikulum perkuliahan.

d) Sarana dan prasarana perkuliahan yang memadai

B. Deskripsi Data

1. Deskripsi Data tentang Pembelajaran Metode Ummi Siswa Kelas 2 MA Wali

Songo Putri Ngabar Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran data

tentang pembelajaran metode ummi siswa. Data ini diperoleh dari angket yang

disebarkan kepada sebagian siswa kelas 2 MA Wali Songo Putri Ngabar Ponorogo

Tahun Pelajaran 2018/2019 yang berjumlah 92 siswa. Adapun angket penelitian
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variabel pembelajaran metode ummi dapat dilihat pada lampiran 1. Penskoran angket

pembelajaran metode ummi dapat dilihat pada lampiran 6.

Tabel 4.1 Skor Jawaban Angket Pembelajaran Metode Ummi

No.
Skor Pembelajaran Metode

Ummi
Frekuensi Prosentase

1 55 1 1,09%

2 56 1 1,09%

3 59 1 1,09%

4 60 3 3,27%

5 63 4 4,36%

6 65 3 3,27%

7 66 3 3,27%

8 67 3 3,27%

9 68 7 7,60%

10 69 4 4,36%

11 70 5 5,45%

12 71 3 3,27%

13 73 7 7,60%

14 74 3 3,27%

15 75 3 3,27%

16 76 2 2,18%

17 77 2 2,18%

18 78 6 6,54%

19 79 2 2,18%

20 80 5 5,45%

21 81 1 1,09%

22 82 2 2,18%

23 83 1 1,09%

24 84 1 1,09%

25 85 2 2,18%

26 86 4 4,36%



71

27 87 2 2,18%

28 89 1 1,09%

29 90 4 4,36%

30 91 1 1,09%

31 92 1 1,09%

32 93 2 2,18%

33 94 1 1,09%

34 95 1 1,09%

total 92 100,22%

2. Deskripsi Data tentang Kedisiplinan Guru MA Wali Songo Putri Ngabar

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran

data tentang kedisiplinan guru. Data ini diperoleh dari angket yang disebarkan

kepada sebagian siswa kelas 2 MA Wali Songo Putri Ngabar Ponorogo Tahun

Pelajaran 2018/2019 yang berjumlah 92 siswa. Adapun angket penelitian variabel

kedisiplinan guru dapat dilihat pada lampiran 2. Penskoran angket kedisiplinan guru

dapat dilihat pada lampiran 7.

Tabel 4.2 Skor Jawaban Angket Kedisiplinan Guru

No. Skor Kedisiplinan Guru Frekuensi Prosentase

1 54 1 1,09%

2 55 1 1,09%

3 60 1 1,09%

4 62 1 1,09%

5 66 1 1,09%

6 67 1 1,09%

7 68 1 1,09%

8 69 1 1,09%

9 70 1 1,09%
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10 72 2 2,18%

11 73 1 1,09%

12 74 1 1,09%

13 75 1 1,09%

14 76 2 2,18%

15 77 2 2,18%

16 78 2 2,18%

17 79 2 2,18%

18 80 1 1,09%

19 81 1 1,09%

20 82 2 2,18%

21 83 2 2,18%

22 84 5 5,45%

23 85 5 5,45%

24 86 11 11,99%

25 87 6 6,54%

26 88 2 2,18%

27 89 4 4,36%

28 90 4 4,36%

29 91 4 4,36%

30 92 1 1,09%

31 93 3 3,27%

32 94 1 1,09%

33 95 2 2,18%

34 97 2 2,18%

35 98 1 1,09%

36 99 1 1,09%

37 100 1 1,09%

38 101 1 1,09%

39 103 1 1,09%

40 104 1 1,09%

41 105 1 1,09%

42 106 1 1,09%
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43 107 1 1,09%

44 109 1 1,09%

45 110 1 1,09%

46 113 1 1,09%

47 115 1 1,09%

48 117 1 1,09%

Total 92 100,28%

3. Deskripsi Data tentang Kemampuan Membaca AL-Qur’an siswa Kelas 2 MA

Wali Songo Putri Ngabar Ponorogo

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran

data tentang kemampuan membaca Al-Qur’an siswa. Data ini diperoleh dari tes yang

dilakukan kepada sebagian siswa kelas 2 MA Wali Songo Ngabar Ponorogo Tahun

Pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 92 siswa. Adapun tes penelitian variabel

kemampuan membaca Al-Qur’an siswa dapat dilihat pada lampiran 3. Penskoran tes

kemampuan membaca Al-Qur’an siswa dapat dilihat pada lampiran 8.

Tabel 4.3 Skor Jawaban Tes Kemampuan Membaca Al-Qur’an

No,
Skor Kemampuan Membaca Al-

Qur’an
Frekuensi Prosentase

1 63 1 1,09%

2 66 1 1,09%

3 68 1 1,09%

4 69 2 2,18%

5 71 1 1,09%

6 72 1 1,09%

7 73 1 1,09%

8 74 1 1,09%

9 75 4 4,36%

10 76 2 2,18%
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11 78 1 1,09%

12 79 4 4,36%

13 81 6 6,54%

14 82 4 4,36%

15 83 7 7,63%

16 84 4 4,36%

17 85 2 2,18%

18 86 4 4,36%

19 87 3 3,27%

20 88 1 1,09%

21 89 2 2,18%

22 91 1 1,09%

23 92 2 2,18%

24 93 4 4,36%

25 94 1 1,09%

26 95 4 4,36%

27 96 2 2,18%

28 97 8 8,72%

29 98 6 6,54%

30 99 7 7,63%

31 100 4 4,36%

total 92 100,28%

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis)

Setelah semua angket dipastikan sudah dijawab dengan benar, maka selanjutnya

data ditabulasikan dan dilakukan penskoran. Adapun tabelnya dapat dilihat pada lampiran

11.

1. Analisis Data tentang Pembelajaran Metode Ummi Siswa Kelas 2 MA Wali

Songo Putri Ngabar Ponorogo

Untuk menganalisa pembelajaran metode ummi siswa kelas 2 MA Wali Songo

Putri Ngabar Ponorogo menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:
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a. Memberi skor pada angket

b. Menyusun urutan kedudukan atas tiga tingkatan

Dalam penyusunan urutan kedudukan atas tiga tingkatan dapat disusun

dengan menjadi tiga kelompok yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Patokan yang

digunakan untuk menentukan rangking atas, tengah dan bawah adalah sebagai

berikut:

Analisis pembelajaran metode ummi dalam penelitian ini dibantu

menggunakan perhitungan program SPSS versi 23. Adapun hasilnya sebagai

berikut:

1) Identivikasi Variabel

Variabel independen (X1) : Pembelajaran Metode Ummi

2) Mengestimasi/menaksi Model

Dari tabel Lampiran 14 hasil perhitungan SPSS 23 untuk uji normalitas

variabel (X1) motivasi belajar diperoleh Mean atau rata-rata sejumlah 75,09.

Dan untuk hasil SD atau Standar Deviasi diperoleh sejumlah 9,50. Untuk

menentukan tingkatan pembelajaran metode ummi tinggi, sedang dan rendah,

dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus:

a) Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah tingkatan pembelajaran metode ummi

termasuk kategori tinggi.

b) Skor kurang dari Mx- 1. SDx adalah tingkatan pembelajaran metode ummi

termasuk kategaori rendah.

c) Dan skor antara Mx - 1.SDx sampai dengan Mx + SDx adalah tingkatan

pembelajaran metode ummi termasuk kategori sedang. Adapun

perhitungannya adalah:

Mx + 1. SDx = 75,09 + 1 .(9,50)
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= 75,09 + 9,50

= 84,59

= 85 (dibulatkan)

Mx – 1. SDx = 75,09 - 1 .(9,50)

= 91,05 - 9,50

= 65,59

= 66 (dibulatkan)

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 85

dikategorikan tingkat pembelajaran metode ummi tinggi, sedangkan skor 85-

66 dikategorikan tingkat pembelajaran metode ummi sedang dan skor kurang

dari 66 dikategorikan tingkat  pembelajaran metode ummi kategori rendah.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat pembelajaran metode

ummi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Kategorisasi Tingkat Pembelajaran Metode Ummi

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori

1 Lebih dari 85 17 18,53% Tinggi

2 66-85 62 67,58% Sedang

3 Kurang dari 66 13 14,17% Rendah

Jumlah 92 100,28 %

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan

pembelajaran metode ummi dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak

17 responden (18,53%), dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 62

responden (67,58%), dan dalam kategori rendah dengan frekuensi sebanyak

13 responden (14,17%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan
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bahwa tingkat pembelajaran metode ummi adalah sedang karena dinyatakan

dalam kategorisasi menunjukkan prosentasenya 67,58%.

2. Analisis Data tentang Kedisiplinan Guru MA Wali Songo Putri Ngabar

Ponorogo

Untuk menganalisa kedisiplianan guru MA Wali Songo Putri Ngabar Ponorogo

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Memberi skor pada angket

b. Menyusun urutan kedudukan atas tiga tingkatan

Dalam penyusunan urutan kedudukan atas tiga tingkatan dapat disusun

dengan menjadi tiga kelompok yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Patokan yang

digunakan untuk menentukan rangking atas, tengah dan bawah adalah sebagai

berikut:

Analisis kedisiplinan guru dalam penelitian ini dibantu menggunakan

perhitungan program SPSS versi 23. Adapun hasilnya sebagai berikut:

1) Identivikasi Variabel

Variabel independen (X2) : Kedisiplinan Guru

2) Mengestimasi/menaksi Model

Dari tabel Lampiran 14 hasil perhitungan SPSS 23 untuk uji

normalitas variabel (X2) kedisiplinan guru diperoleh Mean atau rata-rata

sejumlah 86,45. Dan untuk hasil SD atau Standar Deviasi diperoleh

sejumlah 12,15. Untuk menentukan tingkatan kedisiplinan guru tinggi,

sedang dan rendah, dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus:

a) Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah tingkatan kedisiplinan guru termasuk

kategori tinggi.
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b) Skor kurang dari Mx- 1. SDx adalah tingkatan kedisiplinan guru

termasuk kategaori rendah.

c) Dan skor antara Mx - 1.SDx sampai dengan Mx + SDx adalah tingkatan

kedisiplinan guru termasuk kategori sedang. Adapun perhitungannya

adalah:

Mx + 1. SDx = 86,45 + 1 .(12,15)

= 86,45 + 12,15

= 98,6

= 99 (dibulatkan)

Mx – 1. SDx  = 86,45 - 1 .(12,15)

= 86,45 – 12,15

= 74,3

= 74 (dibulatkan)

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 99

dikategorikan tingkat kedisiplinan guru tinggi, sedangkan skor 99-74

dikategorikan tingkat kedisiplinan guru sedang dan skor kurang dari 74

dikategorikan tingkat kedisiplinan guru rendah.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat kedisiplinan guru dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Kategorisasi Kedisiplinan Guru

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori

1 Lebih dari 99 12 13,08% Tinggi

2 74-99 68 74,12% Sedang

3 Kurang dari 74 12 13,08% Rendah

Jumlah 92 100,28 %
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Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan

kedisiplinan guru dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 12

responden (13,08%), dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 68

responden (74,12%), dan dalam kategori rendah dengan frekuensi sebanyak

12 responden (13,08%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan

kedisiplinan guru adalah sedang karena dinyatakan dalam kategorisasi

menunjukkan prosentasenya 74,12%.

3. Analisis Data tentang Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa di MA Wali

Songo Putri Ngabar Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019

Untuk menganalisa kemampuan membaca Al-Qur’an siswa kelas 2 MA Wali

Songo Putri Ngabar Ponorogo menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Memberi skor pada angket

b. Menyusun urutan kedudukan atas tiga tingkatan

Dalam penyusunan urutan kedudukan atas tiga tingkatan dapat disusun dengan

menjadi tiga kelompok yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Patokan yang digunakan

untuk menentukan rangking atas, tengah dan bawah adalah sebagai berikut:

Analisis kemampuan membaca Al-Qur’an siswa dalam penelitian ini dibantu

menggunakan perhitungan program SPSS versi 23. Adapun hasilnya sebagai

berikut:

1) Identivikasi Variabel

Variabel dependen (Y): Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa

2) Mengestimasi/menaksi Model

Dari tabel lampiran 14 hasil perhitungan SPSS 23 untuk uji normalitas

variabel (Y) kemampuan membaca Al-Qur’an siswa diperoleh Mean atau rata-

rata sejumlah 87,10. Dan untuk hasil SD atau Standar Deviasi diperoleh
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sejumlah 9,60. Untuk menentukan tingkatan kemampuan membaca Al-Qur’an

tinggi, sedang, dan rendah, dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus:

a) Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah tingkatan kemampuan membaca Al-

Qur’an siswa termasuk kategori tinggi.

b) Skor kurang dari Mx- 1. SDx adalah tingkatan kemampuan membaca Al-

Qur’an siswa termasuk kategori rendah.

c) Dan skor antara Mx - 1.SDx sampai dengan Mx + SDx adalah tingkatan

kemampuan membaca Al-Qur’an siswa termasuk kategori sedang. Adapun

perhitungannya adalah:

Mx + 1. SDx = 87,10 + 1 (9,60)

= 87,10 + 9,60

= 96,7

= 97 (dibulatkan)

Mx - 1. SDx = 87,10 – 1 (9,60)

= 87,10 – 9,60

= 77,5

=  78 (dibulatkan)

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 90

dikategorikan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa  tinggi, sedangkan skor

97-78 dikategorikan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa sedang dan skor

kurang dari 78 dikategorikan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa rendah.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kemampuan membaca Al-Qur’an

siswa dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.6 Kategorisasi Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori

1 Lebih dari 97 17 18,53% Tinggi

2 78-97 60 65,4% Sedang

3 Kurang dari 78 15 16,35% Rendah

Jumlah 92 100,28 %

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan

kemampuan membaca Al-Qur’an siswa dalam kategori tinggi dengan

frekuensi sebanyak 17 responden (18,53%), dalam kategori sedang dengan

frekuensi sebanyak 60 responden (65,4%), dan dalam kategori rendah dengan

frekuensi sebanyak 15 responden (16,35%). Dengan demikian, secara umum

dapat dikatakan bahwa kemampuan membaca Al-Qur’an siswa adalah sedang

karena dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan prosentasenya 65,4%.

4. Analisis Data tentang Pembelajaran Metode Ummi dan Kedisiplinan Guru

terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa Kelas 2 MA Wali Songo

Putri Ngabar Ponorogo

a. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui data

yang telah diperoleh peneliti dalam penelitian itu termasuk data yang

berdistribusi normal atau tidak.1 Dalam penelitian ini dilakukan menggunakan

rumus Kolmogorof Smirnov dengan bantuan SPSS versi 23. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada lampiran 15.

Perhitungan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Z diperoleh

jumlah 0,090 dengan Asymp. Sig. (2 tailed) diperoleh jumlah 0,062. Apabila

1 Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta Pustaka Felicha, 2011), 206.
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nilai probabilitas > 0,05, maka data dikatakan berdistribusi normal, sebaliknya

jika nilai probabilitas < 0,05 maka data dikatakan tidak berdistribusi normal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pembelajaran metode ummi

(X1), kedisiplinan guru (X2) dan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa (Y)

berdistribusi normal karena 0,062 > 0,05.

b. Uji Linieritas

Uji linearitas merupakan uji kelineran garis regresi. Digunakan pada

analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Uji linieritas

menggunakan SPSS versi 23.0 for windows. Untuk uji linieritas pada SPSS

digunakan Test for Linearty dengan taraf signifikan 0,05. Dua variabel dikatakan

mempunyai hubungan yang linier bila nilai signifikansi pada Deviantion From

Liniarty lebih dari 0,05. Adapun perhitungan menggunakan aplikasi SPSS 23.0

dapat dilihat pada lampiran 16.

Koefisien liniearitas dapat dilihat dikolom F dan Sig. pada baris Deviation

from linearity. Ketentuannya adalah jika Sig. (P) > 0,05 = linier, sedangkan Sig.

(P) < 0,05 = tidak linier. Dan F hitung < F tabel = linier, sedangkan F hitung > F

tabel = tidak linier.

a. Pasangan variabel “Pembelajaran Metode Ummi” dan “Kemampuan

Membaca Al-Qur’an Siswa” memiliki F= 1,302 dan Sig. 0,189.

b. Pasangan variabel “Kedisiplinan Guru” dan “Kemampuan Membaca Al-

Qur’an Siswa” memiliki F= 1,365 dan Sig. 0,151.

Tingkat signifikan kedua pasang variabel di atas Sig. adalah 0,189 dan

0,151 (P) > 0,05. Dengan demikian, hubungan data skor kedua pasang variabel

tersebut dinyatakan linier.
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Sedangkan jika dilihat dari nilai F yaitu 1,302 < 1,79 (F tabel dari 32;58)

dan 1,365 < 1,69 (F tabel dari 46;44). Dengan demikian, hubungan data skor

kedua pasang variabel tersebut dinyatakan linier. Uji selanjutnya yaitu analisis

regresi dapat diteruskan karena kedua data memiliki hubungan yang linier.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi

yang tinggi antara variabel bebas dalam model regresi. Asumsi multikolinearitas

menyatakan bahwa variabel bebas harus terbebas dari korelasi yang tinggi antara

variabel bebas. Hubungan antar variabel bebas terhadap variabel terikat akan

terganggu jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel bebasnya. Dalam

multikolinearitas, antar variabel bebas tidak boleh ada korelasi yang sangat

tinggi yaitu nilai VIF lebih dari 10. Hal ini mengakibatkan model regresi yang

diperoleh menjadi tidak valid. Adapun perhitungan menggunakan aplikasi SPSS

23 dapat dilihat pada lampiran 17.

Berdasarkan hasil yang dapat dikatakan bahwa asumsi tidak terdapat

multikolinearitas terpenuhi. Dilihat dari nilai VIF 1,112 < 10, sehingga terbebas

dari gelaja multikolinearitas dan analisis data dapat dilanjutkan untuk

menghitung regresi linier berganda.

d. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan variabel dari residual

untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi

dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

Berdasarkan analisis hasil output SPSS 23 (gambar scatterplot) pada

lampiran 18, didapatkan titik hasil pengolahan data menyebar di bawah maupun

di atas titik origin (0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur.
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Jadi dapat disimpulkan bahwaa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model

regresi ini.

5. Analisis Data tentang Pengaruh Pembelajaran Metode Ummi terhadap

Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa Kelas 2 MA Wali Songo Putri Ngabar

Ponorogo

Untuk menjawab rumusan masalah nomor 1, peneliti menggunakan rumus

regresi linier sederhana. Setelah data terkumpul dan data sudah normal, kemudian

ditabulasikan. Perhitungan ini menggunakan aplikasi SPSS 23 dapat dilihat pada

lampiran 19. Adapun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara pembelajaran

metode ummi dengan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada penjelasan berikut.

a. Variabel Entered

Pada tabel output bagian ini menjelaskan tentang variabel yang

dimasukkan dan metode yang digunakan.

Tabel 4.7 Pengaruh Pembelajaran Metode Ummi Terhadap Kemampuan

Membaca Al-Qur’an Siswa

D

alam tabel di atas dijelaskan bahwa variabel yang dimasukkan adalah variabel

X1/pembelajaran metode Ummi dan variabel Y/kemampuan membaca Al-

Variables Entered/Removeda

Model Variables Entered Variables Removed Method

1 pembelajaran metode
ummib

. Enter

a. Dependent Variable: kemampuan membaca al-qur'an

b. All requested variables entered.
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Qur’an siswa. Variabel X1 sebagai predictor dan metode yang digunakan adalah

metode enter.

b. Model Summary

Adapun tabel output bagian ini menjelaskan tentang besarnya nilai korelasi

atau hubungan (R) dan dijelaskan besarnya prosentase pengruh variabel bebas

terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan

hasil dari penguadratan R.

Hasil dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R2) sebesar

0,249 yang mengandung pengertian bahwa ada pengaruh pembelajaran metode

ummi (X1) terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an siswa (Y) adalah sebesar

24,9%, sedangkan sisanya 75,1% dipengaruhi oleh variabel yang lain.

c. Coefficients

Tabel output pada bagian ini menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata

(signifikan) variabel bebas (X1) terhadap variabel terikat (Y)dengan uji t.

Uji signifikan menggunakan uji t dengan rumus ttabel dicari a=5%:2=2,5%

(uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-k-1. Dimana “k” adalah jumlah

variabel independen, sementara “n” adalah jumlah responden. Dalam penelitian

ini maka menghasilkan (df) 92-2-1= 89 dengan pengujian dua sisi (0,025). Maka

ditemukan nilai ttabel adalah sebesar 2,000. Dari tabel di atas menghasilkan thitung

= 5,456.

Untuk mengetahui adakah pengaruh antara variabel tersebut maka dapat

dilihat pada nilai Sig. < 0,05. Pada tabel diatas menghasilkan tingkat

signifikansi/probabilitas 0,000.

1) thitung > ttabel = 5,456 > 2,000

2) Sig. < 0,05 = 0,00 < 0,05
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d. Kesimpulan

Dari hasil output progam SPSS dengan nilai diatas, maka artinya

pembelajaran metode ummi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

kemampuan membaca Al-Qur’an siswa dan model regresi dapat dipakai untuk

memprediksi variabel kemampuan membaca Al-Qur’an siswa.

6. Analisis Data tentang Pengaruh Kedisiplinan Guru terhadap Kemampuan

Membaca Al-Qur’an Siswa Kelas 2 MA Wali Songo Putri Ngabar Ponorogo

Untuk menjawab rumusan masalah nomor 2, peneliti menggunakan rumus

regresi linier sederhana. Setelah data terkumpul dan data sudah normal, kemudian

ditabulasikan. Perhitungan ini menggunakan aplikasi SPSS 23 dapat dilihat pada

lampiran 19. Adapun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara kedisiplinan

guru dan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada pejelasan berikut.

a. Variabel Entered

Pada tabel output bagian ini menjelaskan tentang variabel yang

dimasukkan dan metode yang digunakan.

Tabel 4.8 Pengaruh Kedisiplinan Guru terhadap Kemampuan Membaca

AL-Qur’an Siswa

Variables Entered/Removeda

Model Variables Entered
Variables
Removed Method

1 kedisiplinan gurub . Enter

a. Dependent Variable: kemampuan membaca al-qur'an
b. All requested variables entered.

Dalam tabel di atas dijelaskan bahwa variabel yang dimasukkan adalah

variabel X2/ kedisiplinan guru dan variabel Y/kemampuan membaca Al-Qur’an
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siswa. Variabel X2 sebagai predictor dan metode yang digunakan adalah metode

enter.

b. Model Summary

Adapun tabel output bagian ini menjelaskan tentang besarnya nilai korelasi

atau hubungan (R) dan dijelaskan besarnya prosentase pengruh variabel bebas

terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan

hasil dari penguadratan R.

Hasil dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R2) sebesar

0,224 yang mengandung pengertian bahwa ada pengaruh kedisiplinan guru (X2)

terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an siswa(Y) adalah sebesar 22,4%,

sedangkan sisanya 77,6% dipengaruhi oleh variabel yang lain.

c. Coefficients

Tabel output pada bagian ini menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata

(signifikan) variabel bebas (X2) terhadap variabel terikat(Y) dengan uji t.

Uji signifikan menggunakan uji t dengan rumus ttabel dicari a=5%:2=2,5%

(uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-k-1. Dimana “k” adalah jumlah

variabel independen, sementara “n” adalah jumlah responden. Dalam penelitian

ini maka menghasilkan (df) 92-2-1= 89 dengan pengujian dua sisi (0,025). Maka

ditemukan nilai ttabel adalah sebesar 2,000. Dari tabel di atas menghasilkan thitung

= 5,092.

Untuk mengetahui adakah pengaruh antara variabel tersebut maka dapat

dilihat pada nilai Sig. < 0,05. Pada tabel diatas menghasilkan tingkat

signifikansi/probabilitas 0,000.

1) thitung > ttabel = 5,092 > 2,000

2) Sig. < 0,05 = 0,00 < 0,05
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d. Kesimpulan

Dari hasil output progam SPSS dengan nilai diatas, maka artinya

kedisiplinan guru mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan

membaca Al-Qur’an siswa dan model regresi dapat dipakai untuk memprediksi

variabel kemampuan membaca Al-Qur’an siswa.

7. Analisis Data tentang Pengaruh Pembelajaran Metode Ummi dan

Kedisiplinan Guru terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa Kelas 2

MA Wali Songo Putri Ngabar Ponorogo

Untuk menjawab rumusan masalah nomor 3 yakni pengaruh antara

pembelajaran metode ummi dan kedisiplinan guru terhadap kemampuan membaca

Al-Qur’an siswa dengan mengunakan rumus uji regresi linier berganda. Adapun

untuk perhitungan ini menggunakan aplikasi SPSS 23 dapat dilihat pada lampiran

20. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

a. Variabel Entered

Pada tabel output bagian ini menjelaskan tentang variabel yang

dimasukkan dan metode yang digunakan.

Tabel 4.9 Pengaruh Pembelajaran Metode Ummi dan Kedisiplinan Guru

terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa

Dalam tabel di atas dijelaskan bahwa variabel yang dimasukkan adalah

variabel X1/pembelajaran metode ummi, X2/kedisiplinan guru dan

Variables Entered/Removeda

Model Variables Entered
Variables
Removed Method

1 kedisiplinan guru,
pembelajaran metode ummib

. Enter

a. Dependent Variable: kemampuan membaca al-qur'an
b. All requested variables entered.
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Y/kemampuan membaca Al-Qur’an siswa. Variabel X1 dan X2 sebagai predictor

dan metode yang digunakan adalah metode enter.

b. Model Summary

Adapun tabel output bagian ini menjelaskan tentang besarnya nilai korelasi

atau hubungan (R) dan dijelaskan besarnya prosentase pengaruh variabel bebas

terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan

hasil dari penguadratan R.

Hasil dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R2) sebesar

0,359 yang mengandung pengertian bahwa ada pengaruh pembelajaran metode

ummi (X1) dan kedisiplinan guru (X2) terhadap kemampuan membaca Al-

Qur’an siswa (Y) adalah sebesar 35,9%, sedangkan sisanya 64,1% dipengaruhi

oleh variabel yang lain.

c. Anova

Tabel output pada bagian ini menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata

(signifikan) variabel bebas (X1 Dan X2) terhadap variabel terikat (Y).

Uji signifikan menggunakan uji F dengan rumus F tabel = (k; n-k).

Dimana “k” adalah jumlah variabel independen, sementara “n” adalah jumlah

responden. Dalam penelitian ini maka menghasilkan angka (2; 92-2) = (2; 90)

maka ditemukan nilai Ftabel adalah sebesar 3,15. Dari tabel di atas menghasilkan

Fhitung = 24,902

Untuk mengetahui adakah pengaruh antara variabel tersebut maka dapat

dilihat pada nilai Sig. < 0,05. Pada tabel diatas menghasilkan tingkat

signifikansi/probabilitas 0,001.

1) Fhitung > Ftabel = 24,902 > 3,15

2) Sig. < 0,05 = 0,000 < 0,05
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d. Kesimpulan

Dari hasil output progam SPSS dengan analisis diatas dapat ditarik

kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembelajaran

metode ummi dan kedisiplinan guru terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an

siswa.

D. Interpretasi dan Pembahasan

Berdasarkan pada data penelitian yang disampaikan pada hasil penelitian kuantitatif

di atas, langkah selanjutnya yaitu pembahasan secara komperhensif dan teoritis mengenai

pembelajaran metode ummi dan kedisiplinan guru terhadap kemampuan membaca Al-

Qur’an siswa kelas 2 MA Wali Songo Putri Ngabar Ponorogo tahun ajaran 2018/2019.

Penyusunan dan penghitungan populasi data mulai dari penyebaran angket, analisis

data pra syarat, analisis data persyaratan penelitian, hingga uji hipotesis dilakukan secara

statistik melalui program excel dan SPSS 23 dengan demikian penjelasannya sebagai

berikut:

1. Pembelajaran Metode Ummi di MA Wali Songo Putri Ngabar Ponorogo Tahun

Ajaran 2018/2019

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan pembelajaran

metode ummi di MA Wali SongoPutri Ngabar Ponorogo tahun ajaran 2018/2019

dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 17 responden (18,53%), dalam

kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 62 responden (67,58%), dan dalam

kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 13 responden (14,17%). Dengan demikian,

secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat pembelajaran metode ummi adalah

sedang karena dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan prosentasenya 67,58%.
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2. Kedisiplinan Guru di MA Wali Songo Putri Ngabar Ponorogo Tahun Ajaran

2018/2019

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan kedisiplinan

guru dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 12 responden (13,08%), dalam

kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 68 responden (74,12%), dan dalam

kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 12 responden (13,08%). Dengan demikian,

secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat kedisiplinan guru adalah sedang karena

dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan prosentasenya 74,12%.

3. Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa di MA Wali Songo Putri Ngabar

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan kemampuan

membaca Al-Qur’an siswa dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 17

responden (18,53%), dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 60 responden

(65,4%), dan dalam kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 15 responden

(16,35%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa kemampuan

membaca Al-Qur’an siswa adalah sedang karena dinyatakan dalam kategorisasi

menunjukkan prosentasenya 65,4%.

4. Pengaruh Pembelajaran Metode Ummi terhadap Kemampuan Membaca Al-

Qur’an Siswa.

Pembelajaran metode ummi mempunyai pengaruh yang signifikan dengan t

hitung sebesar 5,456. Dalam hal ini pembelajaran metode ummi mempunyai pengaruh

terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an siswa sebesar 24,9%. Sehingga

menghasilkan hipotesis Ha diterima dan menolak Ho yang artinya ada pengaruh antara

pembelajaran metode ummi terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an siswa.

Sedangkan untuk sisanya 75,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Oleh karena itu,
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semakin tinggi pembelajaran metode ummi maka akan meningkatkan kemampuan

membaca Al-Qur’an terhadap siswa.

5. Pengaruh Kedisiplinan Guru terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa.

Kedisiplinan guru mempunyai pengaruh yang signifikan dengan t hitung 5,092.

Dalam hal ini kedisiplinan guru mempunyai pengaruh terhadap kemampuan membaca

Al-Qur’an siswa sebesar 22,4%. Sehingga menghasilkan hipotesis Ha diterima dan

menolak Ho yang artinya ada pengaruh antara kedisiplinan guru terhadap kemampuan

membaca Al-Qur’an siswa. Sedangkan untuk sisanya 77,6% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain. Oleh karena itu, semakin tinggi kedisiplinan guru maka akan

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an terhadap siswa.

6. Pengaruh Pembelajaran Metode Ummi dan Kedisiplinan Guru terhadap

Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa.

Dari hasil analisis data ditemukan ada pengaruh yang signifikan antara

pembelajaran metode ummi dan kedisiplinan guru terhadap kemampuan membaca Al-

Qur’an siswa dengan F hitung sebesar 24,902. Dalam hal ini pembelajaran metode

ummi dan kedisiplinan guru terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an siswa

mempunyai pengaruh sebesar 35,9%. Sehingga menghasilkan hipotesis Ha diterima

dan menolak Ho yang artinya ada pengaruh antara pembelajaran metode ummi dan

kedisiplinan guru terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an siswa. Sedangkan untuk

sisanya 64,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pembelajaran metode ummi dan

kedisiplinan guru terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an siswa di MA Wali Songo Putri

Ngabar Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh antara pembelajaran metode ummi (X1) terhadap kemampuan

membaca Al-Qur’an siswa (Y) kelas 2 MA Wali Songo Putri Ngabar Ponorogo Tahun

Ajaran 2018/2019 dengan hasil perhitungan diperoleh thitung (5,456) ≥ ttabel (1,671) dengan

taraf signifikansi 0,000. Sedangkan prosentase yang diperoleh sebesar 24,9% sedangkan

sisanya 75,1% dipengaruhi oleh variabel lain.

2. Terdapat pengaruh antara kedisiplinan guru (X2) terhadap kemampuan membaca Al-

Qur’an siswa (Y) kelas 2 MA Wali Songo Putri Ngabar Ponorogo Tahun Ajaran

2018/2019 dengan hasil perhitungan diperoleh thitung (5,092) ≥ ttabel (1,671) dengan taraf

signifikansi 0,000. Sedangkan prosentase yang diperoleh sebesar 22,4% sedangkan

sisanya 77,6% dipengaruhi oleh variabel lain.

3. Ada pengaruh yang signifikan antara pembelajaran metode ummi dan kedisiplinan guru

(X1X2) terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an siswa (Y). Serta dari hasil perhitungan

analisis regresi linier berganda tentang pembelajaran metode ummi dan kedisiplinan guru

terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an siswa diperoleh Fhitung (24,902) ≥ Ftabel (3,15)

artinya Ho ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti motivasi bela pembelajaran metode ummi

dan kedisiplinan guru terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan membaca

Al-Qur’an siswa kelas 2 MA Wali Songo Putri Ngabar Ponorogo Tahun Ajaran

2018/2019 dengan prosentase sebesar 35,9%, dan sisanya sebesar 64,1% dipengaruhi

oleh variabel lain.



94

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian dan menemukan kesimpulan terkait dengan pengaruh

pembelajaran metode ummi dan kedisiplinan guru terhadap kemampuan membaca Al-

Qur’an siswa kelas 2 MA Wali Songo Putri Ngabar Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019.

Maka peneliti memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Bagi Madrasah

Hendaknya dapat menerapkan dan menghasilkan guru dan siswa yang berkualitas.

Dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga dalam mengambil

langkah, baik itu sikap maupun tindakan untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-

Qur’an siswa.

2. Bagi guru

Guru hendaknya selalu berperan aktif dalam membimbing belajar dan memberikan

dorongan agar kualitas kedisiplinan guru semakin baik, sehingga dapat membantu siswa

dalam proses meningkatkan kualitasnya dalam membaca Al-Qur’an.

3. Bagi Siswa

Siswa diharapkan terus berusaha untuk meningkatkan belajarnya terutama dalam

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an yang baik dan benar agar memperoleh

prestasi yang memuaskan, dan dapat meraih cita-cita yang memungkinkan.

4. Bagi peneliti selanjutnya demi peningkatan kualitas lembaga pendidikan, penulis

menyarankan bahwa perlu diadakan penelitian lebih lanjut utntuk mengetahui faktor lain

yang berpengaruh terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an siswa kecuali pembelajaran

metode ummi dan kedisiplinan guru.
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