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ABSTRAK 

 
Shavira, Aulia. 2019. Pengaruh Pembelajaran Kitab Matan 

Jazariyyah dan Kedisiplinan Santri terhadap 

Kemampuan Membaca Al-Qur‟an Santri di Madrasah 

Diniyah Riyadlotusy Syubban Pon-Pes Al-Hasan 

Tahun Pelajaran 2018/2019. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Dr. Muhammad Thoyyib, 

M.Pd. 
 

Kata Kunci: Pembelajaran Kitab Matan Jazariyyah, 

Kedisiplinan Santri, Kemampuan Membaca Al-Qur‟an 

Santri 
 

Pembelajaran kitab Matan Jazariyyah merupakan 

bekal dalam membaca al-Qur‟an, didalamnya mencakup 

hukum bacaan, sifat huruf dan makhrijul huruf. Di perlukan 

kemampuan membaca sejak awal untuk dapat mengamalkan 

ajaran al-Qur‟an. Jika tidak mempunyai kemampuan membaca, 

maka akan sulit bagi peserta didik untuk memahami 

kandungan al-Qur‟an. Halini tentu tidak terlepas dari adanya 

kedisiplinan santri dalammengikuti pembelajaran. Kedisiplinan 

santri yang bagus dalam mengikuti pembelajaran, dapat 

menghasilkan kemampuan membaca al-Qur‟an yang bagus 

pula. Untuk tu, dapat diduga bahwa terdapat pengaruh antara 

pembelajaran kitab Matan Jaariyyah dan kedisiplinan santri 

terhadap kemampuan membaca al-Qur‟an. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh 

pembelajaran kitab Matan Jazariyyah terhadap kemampuan 

membaca al-Qur‟an santri Madrasah Diniyah Riyadlotusy 

Syubban Pondok Pesantren Al-Hasan tahun pelajaran 

2018/2019, (2) mengetahui pengaruh kedisiplinan santri 

terhadap kemampuan membaca al-Qur‟an santri Madrasah 
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Diniyah Riyadlotusy Syubban Pondok Pesantren Al-Hasan 

tahun pelajaran 2018/2019, dan (3) mengetahui pengaruh 

pembelajaran kitab Matan Jazariyyah dan kedisiplinan santri 

terhadap kemampuan membaca al-Qur‟an santri di Madrasah 

Diniyah Riyadlotusy Syubban Pon-Pes Al-Hasan tahun 

pelajaran 2018/2019. 

Untuk menjawab pertanyaan diatas, penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu sebuah penelitian 

yang data-datanya berupa angka dan menggunakan angka 

untuk mendeskripsikan kesimpulannya. Lokasi penelitian ini 

adalah Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban Pon-Pes Al-

Hasan, dengan populasi seluruh siswa kelas 4 berjumlah 32 

santri. Adapun sampel yang digunakan berupa sampel 

populasi, yaitu seluruh jumlah populasi. Penelitian ini 

menggunkan angket, dokumantasi dan tes sebagai instrumen 

dalam pengumplan data. 

Adapun hasilnya adalah (1) Ada pengaruh yang 

signifikan pembelajaran kitab Matan Jazariyyah terhadap 

kemampuan membaca al-Qur‟an yang diperoleh Fhitung  = 

12,848 > Ftabel  = 4,17 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Dengan presentase pengaruh sebesar 30,0% sedangkan 70% 

dipengaruhi faktor yang tidak termasuk dalam model. (2) Ada 

pengaruh yang signifikan kedisiplinan santri terhadap 

kemampuan membaca al-Qur‟an yang diperoleh Fhitung  = 

8,252 > Ftabel  = 4,17 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Dengan presentase pengaruh sebesar 21,6% sedangkan 78,4% 

dipengaruhi faktor yang tidak termasuk dalam model. (3) Ada 

pengaruh yang signifikan pembelajaran kitab Matan 

Jazariyyah dan kedisiplinan santri terhadap kemampuan 

membaca al-Qur‟an yang diperoleh Fhitung  = 87,391> Ftabel  = 

3,33 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan presentase 

pengaruh sebesar 33,8% sedangkan 66,2% dipengaruhi faktor 

yang tidak termasuk dalam model. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Al-Qur‟an adalah kalam Allah Swt. yang 

merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Saw. yang disampaikan kepada kita secara 

mutawatir dan membacanya merupakan ibadah.
1
 

Untuk memahami isi kandungan al-Qur‟an, umat 

islam hendaknya dapat membaca al-Qur‟an terlebih 

dahulu, karena disamping secara psikologis akan 

mendapatkan ketenangan jiwa bagi pembaca, juga akan 

memudahkan memahami arti serta maksudayat yang 

dibaca.
2
 

M. Quraish Shihab, membaca khususnya al-

Qur‟an adalah perintah yang paling berharga yang 

pernah dan dapat diberikan kepada umat manusia. 

Membaca dalam aneka maknanya adalah syarat pertama 

dan utama pengembangan ilmu dan teknologi, serta 

syarat utama membangun peradaban.
3
 

Bacaan al-Qur‟an menjadi ibadah apabila 

bacaannya itu benar-benar sesuai dengan kaidah ilmu 

tajwi, membacanya pun tidak terlepas dari adab yang 

bersifat dhahir dan bathin. Membaca al-Qur‟an harus 

                                                           
1
 Edi Suharman dkk, Pendidikan Agama Islam (Bandung: UPI 

Press, 2006), 95. 
2
 Ibid.  

3
 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an (Bandung: PT. Mizan 

Pustaka, 1996), 7. 
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dengan perlahan-lahan, tidak terburu-buru, dengan 

bacaan yang baik dan benar sesuai dengan mahrajnya 

dan sifat-sifatnya sebagaimana yang telah dijelaskan 

dalam ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid 

yaitu fardlu kifayah, namun pengamalan ilmu tajwid 

dalammembaca Al-Qur‟an adal fardlu „ain. Terdapat 

banyak kitab atau buku yang mempelajari ilmu tersebut, 

salah satunya yaitu kitab Matan Jazariyah. Kitab 

tersebut tidak asing lagi jika ditemui digunakan di 

Madrasah Diniyah.
4
 

Madrasah diniyah sebagai suatu lembaga 

pendidikan sudah selayaknya harus memiliki sebuah 

Kurikulum dalam bentuk mata pelajaran maupun 

pengalaman yang diberikan kepada para santri, yang 

tersusun secara sistematis berdasarkan visi-misi masing-

masing madrasah.
5
  

Banyak Madrasah Diniyah yang sudah 

melakukan pembelajaran kitab Matan Jazariyah, salah 

satunya yaitu Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban 

Pondok Pesantren Al-Hasan. Lembaga pendidikan 

Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban ini merupakan 

Madrasah Diniyah yang mempunyai kurikulum mata 

pelajaran kitab Matan Jazariyah. Pembelajaran kitab 

Matan Jazariyah di Madrasah Diniyah Riyadlotusy 

Syubban ini tidak hanya sekedar menggunakan metode 

                                                           
4
 Abdul Majid Khon, Praktikum Qira‟at: Keanehan Bacaan Al-

Qur‟an Ashim dari Hafash (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 41. 
5
 Winarno Surahmad, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 9. 
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ceramah saja, namun dengan menggunakan metode drill 

sehingga para santri lebih mutu untuk menyerap ilmu-

ilmu yang diajarkan. Para santri dapat membaca al-

Qur‟an dengan lancar seta dengan penggunaan tajwid 

yang benar pula, seperti sifat huruf dan makhorijul 

huruf. Meskipun dengan metode yang cukup bagus, 

namun karena waktu pembelajaran yang terbatas dan 

bertepatan dihari libur sekolah umum jadi kedisiplinan 

dalam mengikuti pembelajaran kitab Matan Jazariyah 

ini masih kurang. Mereka banyak yang izin pulang 

kerumah masing-masing meskipun pembelajaran 

Madrasah Diniyah sedang aktif.
6
 

Setelah adanya pembelajaran kitab Matan 

Jazariyah yang sudah bagus, maka perlu adanya pula 

kedisiplinan santri. Jika kedisiplinan santri tidak ada 

maka pembelajaran tersebut juga tidak dapat tersampai 

sempurna. Sehingga antara pembelajaran kitab Matan 

Jazariyah dan kedisiplinan santri saling berpengaruh 

dalam meningkatkan kualitas kemampuan membaca Al-

Qur‟an santri secara baik dan benar. 

Dari uaraian yang telah dipaparkan diatas untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh pembelajaran kitab 

Matan Jaariyah dan kedisiplinan santri dalam 

meningkatkan mutu membaca Al-Qur‟an, maka peneliti 

tertarik untuk mengadakann penelitian dengan judul 

                                                           
6
 Hasil wawancara dengan bapak Sirojud Thoibin (Guru/uztad 

Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban, Patihan Wetan Babadan), pada 

hari Kamis, 8 November 2019 pukul 20.00 WIB, di ruang kelas 4 

Madrasah Diniyyah Riyadlotusy Syubban, Patihan Wetan. 
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“Pengaruh Pembelajaran Kitab Matan Jazariyah Dan 

Kedisiplinan Santri Terhadap Kemampuan Membaca 

Al-Qur‟an Santri di Madrasah Diniyah Riyadlotusy 

Syubban Pon-Pes Al-Hasan Tahun Pelajaran 

2018/2019”. 

 

B. Batasan Masalah 

Melihat banyaknya variabel yang mempengaruhi 

tercapainya kemampuan membaca Al-Qur‟an seperti 

minat anak, motivasi orang tua, dll. maka peneliti 

membatasi penelitiannya dengan pembelajaran kitab 

Matan Jazariyah dan kedisiplinan santri terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur‟an santri di Madrasah 

Diniyah Riyadlotusy Syubban Pon-Pes Al-Hasan Tahun 

Pelajaran 2018/2019. Selain itu peneliti juga membatasi 

obyek penelitian yaitu di kelas 4 Madrasah Diniyah 

Riyadlotusy Syubban Pondok Pesantren Al-Hasan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah 

tersebut, peneliti mampu merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Adakah pengaruh pembelajaran kitab Matan 

Jazariyah terhadap kemampuan membaca al-Qur‟an 

santri di Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban 

Pondok Pesantren Al-Hasan Tahun Pelajaran 

2018/2019 ? 

2. Adakah pengaruh kedisiplinan santri terhadap 

kemampuan membaca al-Qur‟an di Madrasah 
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Diniyah Riyadlotusy Syubban Pondok Pesantren Al-

Hasan Tahun Pelajaran 2018/2019 ? 

3. Adakah pengaruh antara pembelajaran kitab Matan 

Jazariyah dan kedisiplinan santri terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur‟an santri di Madrasah 

Diniyah Riyadlotusy Syubban Pondok Pesantren Al-

Hasan Tahun Pelajaran 2018/2019 ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

pembelajaran kitab Matan Jazariyah terhadap 

kemampuan membaca al-Qur‟an santri di Madrasah 

Diniyah Riyadlotusy Syubban Pondok Pesantren Al-

Hasan Tahun Pelajaran 2018/2019. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kedisiplinan 

santri terhadap kemampuan membaca Al-Qur‟an 

santri di Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban 

Pondok Pesantren Al-Hasan Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara 

pembelajaran kitab Matan Jazariyah dan 

kedisiplinan santri terhadap kemampuan membaca 

Al-Qur‟an santri di Madrasah Diniyah Riyadlotusy 

Syubban Pondok Pesantren Al-Hasan Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaaat Teoritis 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh antara pembelajaran kitab 

Matan Jazariyah dan kedisiplinan santri terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur‟an santri Madrasah 

Diniyah Riyadlotusy Syubban Pon-Pes Al-Hasan 

Tahun Pelajaran 2018/2019. Hasil penelitian ini 

nantinya diharapkan dapat meningkatkan keefektifan 

pembelajaran kitab Matan Jazariyah dan dapat 

meningkatkan kedisiplinan santri mencapai 

membaca Al-Qur‟an yang baik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan pemahaman 

dalam menerapkan teori-teori yang telah didapat 

untuk menjawab permasalahan yang aktual, 

memecahkan masalah yang dihadapi dalam 

dunia pendidikan khususnya terkait dengan 

pengaruh pembelajaran kitab Matan Jazariyah 

dan kedisiplinan santri terhadap kemampuan 

membaca Al-Qur‟an santri di Madrasah Diniyah 

Riyadlotusy Syubban Pondok Pesantren Al-

Hasan. 

b. Bagi Santri 

Hasil penelitian ini bermanfaat 

meningkatkan kedisiplinan dan semangat anak 

dalam belajar sehingga menjadi lulusan yang 

baik. 
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c. Bagi Lembaga 

Hasil penelitian ini bisa digunakan 

sebagai acuan memperbaiki kemampuan 

membaca Al-Qur‟an santri Madrasah Diniyah 

Riyadlotusy Syubban Pondok Pesantren Al-

Hasan.  

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami 

skripsi ini, perlu pembahasan secara sistematis. Maka 

skripsi ini disusun dalam tema-tema bab, dan tiap-tiap 

bab di bagi menjadi sub-sub bab yang dijabarkan 

sebagai berikut. 

Bab pertama, pendahuluan, dalam bab ini 

diuraikan tentang hal-halyang melat belakangi pikiran 

penulis untuk mengadakan penelitian dengan 

mengangkat judul “Pengaruh Pembelajaran Kitab 

Matan Jazariyyah dan Kedisiplinan Santri terhadap 

Kemampuan membaca al-Qur’an Santri Madrasah 

Diniyah Riyadlotusy Syubban Pon-Pes Al-Hasan 

Tahun Pelajaran 2018/2019”. Bab ini dibagi menjadi 

sub-sub bab yaitu latar belakang masalah, batasan 

masalah rumusan masalah, tujuan peneltian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisi tentang telaah hasil penelitian 

terdahulu, landasan teori yaitu tentang pembelajaran 

kitab Matan Jazariyyah yang mencakup pengertian 

pembelajaran, teori-teori pembelajaran, ciri-ciri 

pembelajaran, pengertian tajwid,tujuan mempelajari 
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ilmu tajwid, dasar hukum wajibnya membaca al-Qur‟an 

dengan ilmu tajwid, bagian-bagian tajwid. Kedisiplinan 

santri yang mencakup pengertian kedisiplinan, macam-

macam disiplin, tujuan disiplin. Kemampuan membaca 

al-Qur‟an mencakup pengertian kemampuan, pengertian 

membaca al-Qur‟an, hukummempelajari ilmu tajwid, 

adab membaca al-Qur‟an, keutamaan membaca al-

Qur‟an  aspek-aspek yangmempengaruhi kemampuan 

membaca al-Qur‟an,kerangka berfikir dan pengajuan 

hipotesis. 

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang 

mencakup rangkangan penelitian, populasi dan sampel, 

instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data. 

Bab keempat, berisi metode penelitian yang 

terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian yang 

meliputi: letak geografis, sejarah, keadaan guru dan 

karyawan, keadaan siswa dan prasarana, deskripsi data, 

analisis data (pengajuan hipotesis) tentang pengaruh 

pembelajaran kitab Matan Jazariyyah dan kedisiplinan 

santri terhadap kemampuan membaca al-Qur‟an santri di 

Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban Pon-Pes Al-

Hasan tahun pelajaran 2018/2019, serta intrepetasi dan 

pembahasan. 

Bab kelima, penutup, bab ini berisi tentang 

kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian dalam melakukan penelitian merujuk 

pada hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

masalah yang akan diteliti. Temuan pada telaah 

penelitian terdahulu yaitu: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Sam Rizqi 

Ramadhan, 2018 UIN Syarif Hidayatullah yang 

berjudul “Pengaruh Penggunaan Nazam Jazariyah 

Terhadap Kemampuan Bacaan Qur‟an Santri Di 

Pondok Pesantren Al-Qur‟aniyyah Tangeran Selatan”. 

Dalam penelitian ini disebutkan ada tiga tujuan 

penelitian, yaitu 1) Untuk menggali lebih dalam tentang 

pembelajaran tajwid dengan menggunakan Nazam di 

Pondok Pesantren Al-Quraniyyah, 2) Untuk mengetahui 

dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan Nazam 

Jazariyah terhadap mutu bacaan AL-Qur‟an santri di 

Pondok Pesantren Al-Qur‟aniyyah, 3) Untuk 

mengetahui seberapa ampuh Nazam digunakan sebagai 

metode pembelajaran tajwid, penulis menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Teknik 

analisis datanya menggunakan rumus statistika analisis 

korelasi sederhana. 
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Persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini adalah bahwa penelitian ini membahas 

kemampuan  membaca AL-Qur‟an santri dan kitab 

Matan Jazariyah. Perbedaannya penelitian terdahulu 

membahas Nazam Jazariyah, sedangkan penelitian ini 

membahas pembelajaran kitab Matan Jazariyah. Selain 

itu, penelitian ini juga membahas kedisiplinan santri. 

Kedua, skripsi yang ditulis Cahya Wulan 

Setiawati, 2017 IAIN Ponorogo yang berjudul 

“Pengaruh Kedisiplinan Dan Kecerdasan Spiritual 

Terhadap Karakter Siswa Kelas X SMAN 2 Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2016/2017”. Dalam penelitian ini 

disebutkan ada tiga tujuan penelitian, yaitu 1) Untuk 

mengetahui pengaruh kedisiplinan terhadap karakter 

siswa kelas X SMAN 2 Ponorogo Tahun Pelajaran 

2016/2017. 2) Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan 

spiritual terhadap karakter siswa kelas X SMAN 2 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017. 3) Untuk 

mengetahui pengaruh kedisiplinan dan kecerdasan 

spiritualterhadap karakter siswa kelas X SMAN 2 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017, penulis 

menggunakan penelitian kuantitatif. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah regresi linier sederhana dan 

analisis regresi liner berganda. 

Persamaan antara penelitian terdahulu dan 

penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas 

kedisiplinan. Perbedaannya penelitian terdahulu adalah 

selain membahas kedisiplin juga membahas kecerdasan 

spiritual terhadap karakter siswa, sedangkan penelitian 
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ini selain membahas kedisiplinan juga membahas 

pembelajaran kitab Matan Jaariyah terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur‟an. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pemebelajaran  

a. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, 

material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur 

yang saling mempengaruhi mencapai tujuan 

pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem  

pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga 

lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material, 

meliputi buku-buku, papan tulis, dan kapur, 

fotografi, slidedan film, audio dan video tape. 

Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruangan 

kelas, perlengkapan audio visual, juga komputer. 

Prosedur, meliputi jadwal dan metode 

penyampaian informasi,praktik, belajar, ujian dan 

sebagainya.
7
 

b. Ciri-ciri pembelajaran 

Ada tiga ciri khas yang terkandung dalam 

sistem pembelajaran, ialah
8
: 

                                                           
7
 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2010),  57. 
8
 Ibid., 66. 
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1) Rencana, ialah penataan ketenagaan, material 

dan prosedur, yang merupakan unsur-unsur 

sistem pembelajaran, dalam suatu rencana 

khusus. 

2) Kesalingtergantungan, antara unsur-unsur 

sistem pembelajaran yang serasi dalam suatu 

keseluruhan. Tiap unsur bersifat esensial, dan 

masing-masing memberikan sumbangannya 

kepada sistem pembelajaran. 

3) Tujuan, sistem pembelajaran mempunyai 

tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan 

sistem menuntun proses merancang sistem 

tujuan utama sistem pembelajaran agar siswa 

belajar. Tugas seorang perancang sistem ialah 

mengorganisasi tenaga, material dan prosedur 

agar siswa belajar secara efisien dan efektif, 

dengan proes mendesain sistem pembelajaran 

si perancang membuat rancangan untuk 

memberikan kemudahan dalam upaya 

mencapai tujuan sistem pembelajaran 

tersebut. 

c. Tujuan pembelajaran 

Tujuan setiap satuan pendidikan harus 

mengacu kearah pencapaian tujuan pendidikan 

nasional,sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Undang-Undang RI no. 20 tahun 2003  tentang 

sistem Pendidikan Nasional pasal 3. Pendidikan 

Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi 

anak didik agar menjadi manusia yang beriman 
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dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak 

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

menjadi warga Negara yang demokratis, serta 

bertanggung jawab. Pada dasarnya tujuan 

pembelajaran merupakan tujuan dari setiap 

program pendidikan yang akan diberikan kepada 

anak didik, dan kurikulum merupakan alat untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Rumusan tujuan 

pembelajaran tersebut harus terlebih dahulu 

ditetapkan, sebab
9
:  

1) Tujuan berfungsi menentukan arah dan corak 

kegiatan pendidikan. 

2) Tujuan menjadi indikator dari keberhasilan 

pelaksanaan pendidikan. 

3) Tujuan menjadi pegangan dalam setiap usaha 

dan tindakan dari pelaksanaan pendidikan. 

Beberapa sumber yang dapat lazim 

digunakan dalam menentukan dan menyusun 

tujuan antara lain falsafah bangsa, strategi 

pembangunan, hakekat anak didik serta ilmu 

pengetahuan dan teknologi.
10

  

Macam-macam tujuan pendidikan itu 

adalah
11

: 

                                                           
9
 Muhammad Zaini, Pengembangan Kurikulum (Yogyakarta: 

Sukses Offest, 2009), 82. 
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1) Tujuan pendidikan Nasional adalah tujuan 

pendidikan yang akan dicapai oleh 

pemerintah pusat yang merupakan tujuan 

pendidikan tertinggi di Indonesia. Tujuan 

pendidikan Nasionalitu tercantum dalam UU 

no.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan 

Nasional. 

2) Tujuan institusional atau standar kompetensi 

lulusan yaitu tujuan yang ingin dicapai 

sekolah secara keseluruhan. Selaku lembaga 

pendidikan, setiap sekolah mempunyai 

sejumlah tujuan yang ingin dicapainya yang 

disebut juga tujuan lembaga pendidikan atau 

tujuan institusional. Tujuan-tujuan tersebut 

biasanya digambarkan dalam bentuk 

kompetensi pengetahuan, ketrampilan dan 

sikap yang diharapkan dapat dimiliki siswa di 

suatu sekolah, dan mereka harus 

menyelesaikan seluruh program pendidikan 

dari sekolah tersebut. 

3) Tujuan kurikuler atau standarkompetensi 

mata kuliah atau mata pelajaran yaitu tujuan 

yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. 

Setiap bidang studi dalam kurikulum suatu 

sekolah juga mempunyai sejumlah tujuan 

atau kompetensi yang ingin dicapainya. 

Tujuan-tujuan tersebut juga digambarkan 

dalam bentuk kompetensi pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap yang diharapkan dapat 
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dimiliki siswa setelah mengikuti dan 

mempelajari bidang studi pada suatu sekolah 

tertentu. 

4) Tujuan instruksional atau kompetensi dasar 

adalah tujuan atau kompetensi yang akan 

dicapai oleh setiap tema atau pokok bahasan 

tertentu dalam suatu mata pelajaran, yang 

biasa disebut Satuan pelajaran (SP) atau 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Tujuan ini adalah tujuan yang paling rinci 

dan harus memenuhi sasaran yaitu anak didik 

yang berlaku untuk satu kali atau beberapa 

kali tatap muka. 

d. Materi pelajaran 

Isi program atau meteri pelajaran 

dalamsuatu kurikulum adalah segala sesuatu yang 

diberikan kepada anak dalam kegiatan belajar 

mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi 

kurikulum menurut Hamailik dijelaskan secara 

lebih rinci dan mendalami lagi, yaitu bahan kajian 

dan pelajaran untuk mencapai tujuan 

penyelenggaraan satuan pendidikan yang 

bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian 

tujuan pendidikan nasional.
12

 

Materi pelajaran itu diklasifikasikan 

menjadi beberapa jenis. Ibn Maskawaih menjadi 

materi itu menjadi tiga hal yaitu materi yang 
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berhubungan dengan tubuh manusia (fisik), materi 

yang berhubungan dengan jiwa manusia (psikis) 

dan materi yang berguna untuk hubungan manusia 

dengan sesama manusia (sosial). Materi 

pembelajaran juga dibedakan menjadi empat 

macam yaitu fakta, konsep, prosedur dan prinsip. 

Meteri yang termasuk fakta adalah nama-nama 

obyek, tempat, orang, lambang, peristiwa sejarah, 

nama bagian atau komponen suatu benda. Materi 

yang termasuk konsep adalah ilmu pengetahuan, 

definisi, hakikat dan inti atau isi. Materi yang 

termasuk prosedur adalah langkah-langkah untuk 

mengeerjakan sesuatu secara urut, misalnya cara 

membuat roti, cara membuat baju dan lain-lain. 

Sedangkan materi yang termasuk prinsip adalah 

dalil, rumus, dan paradigma.
13

 Jadi pembelajaran 

kitab Matan Jazariyah merupakan bagian dari 

materi yang termasuk konsep. 

e. Evaluasi pembelajaran 

Evaluasi menurut Raplh Tyler dalam 

Arikunto menegaskan bahwa evaluasi adalah 

proses ungtuk mengetahui apakah tujuan 

pendidikan telah dapat terrealisasikan. Evaluasi 

ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan 

yang telah ditentukan serta menilai proses 

pelaksanaan mengajar secara keseluruhan.tiap 

kegiatan akan memberikan umpan balik, demikian 
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juga dalam pencapaian tujuan belajar dan proses 

pelaksanaan mengajar.
14

 

Secara umum evaluasi pembelajaran 

dibedakan menjadi dua, yaitu:
15

 

1) Evaluasi hasil pembelajaran 

Dalam lingkup luas bahan dan jangka 

waktu belajar dibedakan antara evaluasi 

faormatif dan sumatif.
16

 

(a) Evaluasi formatif ditujukan untuk menilai 

penguasaan siswa terhadap tujuan-tujuan 

belajar atau kompetensi dasar dalam jangka 

waktu yang relatif pendek. Dalam 

kurikulum pendidikan dasar dan menengah 

evaluasi formatif digunakan untuk menilai 

penguasaan siswa setelah siswa 

mempelajari asatu pokok bahasan. 

(b) Evaluasi sumatif ditujukan untuk menilai 

penguasaan siswa terhadap tujuan-tujuan 

atau kompetensi yang lebih luas, sebagai 

hasil usaha belajar dalam jangka waktu 

yang cukup lama. Seperti satu semester, 

satu tahun dan selama jenjang pendidikan. 

2) Evaluasi proses pembelajaran 

Komponen yang dievaluasi dalam 

pembelajaran bukan hanya hasil belajar 

mengajar tetapi keseluruhan pelaksanaan 
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program pembelajaran, yang meliputi komponen 

tujuan atau kompetensi, bahan pembelajaran, 

metode, media serta komponen evaluasi 

pembelajaran, untuk mengevaluasi komponen-

komponen dan proses pelaksanaan mengajar 

bukan hanya digunakan tes, tetapi digunakan 

bentuk-bentuk non tes seperti observasi, studi 

dokumenter, angket dan lain-lain.
17

 

Ada beberapa prinsip evaluasi pendidikan 

yang harus dipeerhatikan oleh evaluator 

dalammenjalankan tugasnya. Prinsip tersebut 

adalah evaluasi harus mengacu pada tujuan 

pembelajaran, evaluasi harus dilaksanakan 

secara obyektif, evaluasi harus dilaksanakan 

secara komprehensif atau menyeluruh, evaluasi 

harus dilaksanakan secara terus menerus 

(kontinyu).
18

 

2. Tajwid  

a. Pengertian tajwid 

Berdasarkan segi bahasa tajwid didalam 

kitab hidayatul al-mustafid,tajwid dapat 

diartikan mendatangkan kebajikan. Sedangkan 

pengertian tajwid menurut istilah adalah ilmu 

yang memberikan segala pengertian tentang 

huruf, baik hak-hak huruf maupun hukum-

hukum baru yang timbul setelah hak-hak huruf 

dipenuhi, yang terdiri atas sifat-sifat huruf, 
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18
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hukum-hukum mad, dan sebagainya. Sebagai 

contoh adalah tafkhim, tarqiq dan semisalnya. 

Berdasarkan pendapat Imam Jalaluddinal-

Suyuthiy r.a. memberikan pengertian tengtang 

tajwid sebagai berikut “memberikan huruf akan 

hak-haknya dan tertibnya, mengembalikan huruf 

pada makhaj dan asal (sifatnya) serta 

menghaluskan pengucapan dengan cara yang 

sempurna tnpa berlebih-lebihan, serampangan, 

tergesa-gesa dan dipaksakan”.
19

 

b. Tujuan mempelajari ilmu tajwid 

Pada dasarnya setiap pendidikan itu 

mempunyai tujuan sebagai acuan dasar dalam 

pencapaian hasil yang optimal,untuk itu 

dalammempelajari tajwid juga mempunyai 

tujuan yang igin dapat dicapai, antara lain 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Syaikh 

Muhammad al-Madmud “Tujuan mempelajari 

ilmu tajwid adalah agar dapat membaca ayat-

ayat al-Qur‟an secara betul sesuai dengan yang 

diajarkan oleh Rosulullah saw, agar dapat 

memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan 

ketika membaca al-Qur‟an. 

Secara umum tujuan mempelajari tajwid 

sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para 

ulama‟ al-Qur‟an antara lain:
20
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1) Dapat melafazhkan huruf hija‟iyyah dengan 

baik sesuai dengan makhraj dan sifatnya. 

2) Memlihara kemurnian al-Qur‟an (dari segi 

membacanya). 

3) Menjaga dari kesalahan lisan sehingga 

barakibat dosa. 

c. Dasar hukum wajibnya membaca al-Qur’an 

dengan tajwid 

Ada dua dasar hukum mengenai wajibnya 

membaca al-Qur‟an dengan tajwid, yaitu: 

1) Al-Qur‟an 

Adapun dasar hukum dari al-Qur‟an 

yang digunakan dalam pedoman mempelajari 

tajwid antara lain: 

(4)ورتل القران ترتيال ...  
“…dan bacalah al-Qur‟an dengan 

perlahan-lahan yang jelas.” (QS. Al-

Muzzamil: 4) 

Ayat tersebut dikutkan dengan sabda-

Nya “Tartila” artinya ”dengan tartil yang 

sesungguhnya”. Sedangkan yang dimaksud 

“Tartila” pada ayat ini adalah 

memerintahkan kita agar membaca al-Qur‟an 

dengan perlahan-lahan sehingga membantu 

pemahaman dan perenungan terhadap al-

Qur‟an. Demikianlah cara yang nabi 

pergunakan dalam membaca al-Qur‟an 

sebagaimana yang dijelaskan „Aisyah r.a. 
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bahwa Rasulullah Saw membaca al-Qur‟an 

dengan tartil sehingga membaca panjang 

setiap lafazh yang seharusnya dibaca panjang 

(dan sebaliknya).
21

 

2) Al-Hadits 

Ada banyak hadist yang menerangkan 

dasar hukum wajib memakai tajwid dalam 

membaca al-Qur‟an, diantaranya: “Dari 

Abdullah bin‟Amr al-„Ash radhiallahu 

„anhuma dari Nabi Saw. sabdanya: 

“Dikatakanlah (nanti ketika akan masuk 

surga) kepada orang yang mempunyai al-

Qur‟an (yakni gemar membaca, mengingat-

ingat kandungannya serta mengamalkan 

isinya) “Bacalah dan naiklah derajatmu 

(dalam surga serta tartilkanlah (yakni 

membaca perlahan-lahan) sebagaimana 

engkau menartilkannya dulu ketika di dunia, 

sebab sesungguhnya tempat kedudukanmu 

adalah pada akhir ayat yang engkau baca,”  

(maksudnya kalau membaca seluruhnya 

adalah tertinggi kedudukannya dan kalau 

tidak, tentulah dibawahnya itu menurut kadar 

banyak sedikitnya bacaan).” Diriwayatkan 

oleh Imam-imam Abu Dawud dan Tirmidzi 

mengatakan bahwa ini adalah hadits hasan 

shahih.”
22
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Dari ayat al-Qur‟an dan hadist diatas 

memerintahkan kita membaca al-Qur‟an 

wajib dan tartil. Ini artinya, scara tidak 

langsung kita pun dituntut untuk mempelajari 

ilmu tentang tata cara membaca al-Qur‟an 

dengan tartil. Ilmu yang dimaksudtidak lain 

adalah ilmu tajwid.  

3. Matan Jazariyah 

a. Matan jazariyah 

Matan jazariyah merupakan slah satu kitab 

atau buku yang membahas ilmu tajwid. Makna 

tajwid dalam kitab jazariyah adalah memberikan 

setiap huruf hak, berupa sifat-sifatnya dan juga 

mustahaknya. Hak-hak huruf adalah sifat-sifat 

lazimah dzatiyah, yakni sifat yang selalu melekat 

pada huruf, seperti Hams, Jahr, Syiddah, 

Rakhawah, Qalqolah, dan semisalnya. Sedangkan 

mustahak huruf maknanya adalah sifat yang 

kadang menyertai huruf dan kadang tidak, seperti 

tafkhim (tebal) dan tarqiq (tipis).  

b. Bagian-baian tajwid 

1) Sifat-sifat huruf 

Sifat-sifat huruf diantaranya
23

: 

a) Sifat Hams (mengalirnya suara) yang 

merupakannlawaan dari sifat Jahr huruf-

hurufnya terkumpul pada kalimah 

“Fahatstsahu Syakhshun Sakat”, yakni 
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Muqaddimah Jazariyyah (Bandung: LTI Bandung, 2016), 5-8. 
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huruf Fa, Ha, Tsa, Syin, Kha, Shad, Sin, 

Kaf, dan Ta. 

b) Sifat Syiddah (kuat/ tertahan suara), yang 

merupakan lawan dari sifat Rakhawah, 

huruf-hurufnya “Ajid Qathin Bakat”, yakni 

Hamzah, Jim, Dal, Qaf, Tha, Ba, Kaf, dan 

Ta. Diantara sifat Rakhawah dan Syiddah 

ada sifat pertengahan (bayniyah/ tawasuth), 

yang huruf-hurufnya terkumpul dalam “Lin 

„Umar”, yakni Lam, Nun, „Ain, Mim, dan 

Ra. Ada tujuh huruf yang lidah tegang dan 

terangkat saat mengucapkannya, yakni Kha, 

Shad, Dhad, Ghain, Tha, Qaf, dan Zha. 

c) Sifat Ithbaq, yakni lidah terangkat sangat 

tinggi hingga seolah-olah menempel langit-

langit dan tidak menyisakan ruang antara 

lidah dengan langit-langit. Hurufnya yaitu 

berupa huruf Shad, Dhad, Tha, dan Zha. 

Lawan dari sifat Infitah, dan huruf Fa, Ra, 

Mim, Nun, Lam, dan Ba merupakan huruf-

huruf yang lebih mudah dan cepat 

dikeluarkan (Idzlaq) dibandingkan 

selainnya (ishmat), disebabkan dekatnya 

dengan ujung lidah. 

d) Sifat Shafir (huruf yang berdesis), yakni 

huruf Shad, Zay, dan Sin. 

e) Sifat Qalqalah (memantul), yakni huruf 

Qaf, Tha, Ba, Jim, dan Dal. 
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f) Sifat Liin (lembut), yakni huruf Wawu dan 

Ya bila keduanya dalam keadaan sukun dan 

huruf sebelumnya beharakat fathah. 

g) Sifat Inhiraf (menyimpangnya makhraj) 

dibenarkan pada huruf Lam dan Ra saja. 

Huruf Lam makhrajnya menyimpang ke 

makhrajnya Nun saat mengucapkan Lam 

tebal dan huruf Ra menyimpang ke 

makhrajnya Lam saat mengucapkan Ra 

tipis. Lalu huruf Ra juga memiliki sifat 

Takrir (getaran yang berulang). 

h) Sifat Tafasysyi (udara yang berhembus 

deras di dalam mulut), yakni huruf Syin. 

i) Sifat Istithaalah,yakni memanjangnya 

makhraj Dhad dari sisi ujung lidah hingga 

ujung sisi lidah pada makhraj Lam, yaitu 

huruf Dhad. 

2) Makharijul Huruf 

Menurut Al-Imam Ibnul Jaariy tempat-

tempat keluar huruf hijaiyah itu berjumlah 17 

tempat untuk 29 huruf. Maka pada rongga 

yang mencakup rongga tenggorokan hingga 

rongga mulut, terdapat huruf Alif  dan saudari-

saudarinya yakni huruf-huruf mad (Wawu mad 

danYa mad)yang berhenti seiring dengan 

berhentinya nafas. Kemudian pada 

tenggorokan yang paling jauh dari rongga 

mulut, tepatnya pada pangkal pita suara 

(laring), keluar dua huruf: Hamzah dan Ha. 
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Kemudian pada tenggorokan bagian tengah, 

yakni pada katup epiglotis (lisanul mimaar) 

keluar huruf „Ain dan kha. Pada tenggorokan 

yang paling dekat dengan rongga mulut, keluar 

huruf Ghain dan kha‟, tepatnya merupakan 

persentuhan antara bagian belakang lidah 

(jadrul lisaan) dengan ujung uvula, yakni 

daging yang bersambung dengan langit-langit 

dan merupakan persimpangan antara rongga 

mulut dengan rongga hidung, dekat dengan 

orofaring (faring bagian tengah).
24

 

Adapun huruf Qaf keluar dari pangkal 

lidah yang bersentuhan dengan langit-langit 

atas, yakni langit-langit yang lunak. Kemudian 

huruf kaf tempat keluarnya dibawah huruf Qaf, 

yakni persentuhan antara pangkal lidah dengan 

langit-langit yang keras dan yang lunak 

sekaligus, sedikit dibawah tempat keluarnnya 

huruf Qaf. Pada tengah lidah keluar huruf Jim 

bila disentuhkan ke langit-langit, serta keluar 

huruf Syin dan Ya bila digerakkan mendekati 

langit-langit. Huruf Dhad keluar dari sisi lidah 

yang memanjang dari pangkal lidah hingga ke 

ujung lidah, saaat bersentuhan dengan gigi 

geraham, baik yang sebelah kiri ataupun 

sebelah kanan, bahkan bisa juga kedua sisi 

lidah disentuhkan dengan gigi geraham yang 
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kiri dan yang kanan sekaligus. Huruf lam 

keluar dari ujung sisi lidah yang merupakan 

akhir dari tempat keluarnya huruf Dhad di 

sebelah kiri melingkar hingga sebelah kanan, 

melalui akhir dari ujung sisi lidah pada bagian 

depan (kepala lidah). Disentuhkan dengan 

langit-langit yang dekat dengan gusigigi seri 

atas. Huruf Nun keluar dari ujung lidah yang 

bersntuhan dengan langit-langit di bawah 

tempat keluarnya huruf Lam, lebih dekat ke 

gusi gigi seri atas.
25

 

Adapun huruf Ra keluar dekat dengan 

tempat keluarnya huruf Nun, namunsedikit 

masukke punggung lidah, yakni bagian ujung 

lidah yang dekat dengan tengah lidah. Huruf 

Tha, Dal, dan Ta keluar dari bagian ujung lidah 

yang bersentuhan dengan bagian belakang gigi 

seri bagian atas. Huruf-huruf  Shafir (yakni 

Shad, Zay, dan Sin) keluar bila ujung lidah 

tegak atau sejajar dan mendekat ke atas gigi 

seri bawah. Adapun huruf Zha, Dzal, dan Tsa 

lebih tinggi lagi, yakni keluar dari persentuhan 

ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas, 

dan perut bibir bawah yang bersentuhan 

dengan ujung gigi seri atas keluar huruf Fa. 

Dari dua bibir keluar huruf Wawu, Ba, dan 

Mim. Sedangkan huruf-huruf Ghunnah (suara 

                                                           
25

 Ibid., 4. 



 
 

27 
 

dengun pada Nun dan Mim) tempat keluarnya 

adalah rongga hidung.
26

 

 

 

4. Kedisiplinan 

a. Pengertian Disiplin 

Kedisiplinan dari bahasa Inggris discipline, 

sedangkan dalam bahasa Arab disebut nidham. 

Kata kedisiplinan berasal dari kata dasar disiplin 

yang mendapat prefiks ke-an yang mempunyai 

arti ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata 

tertib dan sebagainya). Sedangkan dalam bahasa 

Inggris, disipline diartikan sebagai pelatihan atau 

pengaturan, sering menggunakan perangkat 

hukuman untuk menghasilkan ketaatan terhadap 

peraturan.
27

 

Secara istilah Keith Davis mengemukakan 

bahwa disiplin merupakan pengawasan terhadap 

diri pribadi untuk melaksanakan segala sesuatu 

yang telah disetujui/diterima sebagai tanggung 

jawab. Disiplin adalah suatu bentuk pelatihan 

hidup yang merupakan satu pengalaman dan 

ketika dipraktekkan, akan menghasilkan 
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kemampuan individu untuk mengendalikan diri 

mereka sendiri.
28

 

Sedangkan disiplin menurut Soegeng 

Prijodarminto adalah suatu kondisi yang terbentuk 

melalui proses dari serangkaian perilaku yang 

menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, 

kesetiaan, keteraturan dan ketertiban.
29

 

b. Macam-macam Disiplin 

Implementasi kedisiplinan idealnya 

mencakup segala aspek aktifitas kehidupan 

manusia, karena satu aspek saja terjadi ke-tidak 

disiplinan maka akan mempengaruhi yang lain. 

Namun dalam pembahasan ini penulis perlu 

memberikan batasan sesuai dengan tulisan ini. 

Batasan tersebut meliputi: disiplin dalam belajar, 

disiplin dalam menaati peraturan, dan disiplin 

dalam beribadah. 

1) Disiplin dalam belajar 

Proses pembelajaran di pesantren pada 

umumnya terjadi sepanjang waktu setiap 

harinya, dari pagi hari hingga tengah malam, 

tergantung materi yang diajarkan. Aktifitas 

keseharian di Pesantren biasanya dimulai 

menjelang subuh dengan persiapan untuk 

berjamaah shalat subuh bersama-sama. 
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Kemudian dilanjutkan mengaji selesai shalat 

subuh sampai malam sesuai dengan kelas atau 

tingkatannya masing-masing, pendidikan 

semacam ini berpengaruh besar dalam 

kehidupan para santri.
30

 

 

2) Disiplin dalam menaati peraturan  

Dilembaga pendidikan Madrasah 

Diniyah, disiplin sangat ditekankan, kemudian 

untuk menjamin kelancaran dan ketertiban 

proses pendidikan lembaga Madrasah Diniyah 

biasanya menyusun tata tertib yang berisi 

peraturan yang harus ditaati oleh seluruh 

santri. Di samping mentaati peraturan 

Madrasah Diniyah, santri juga harus 

memahami dan mentaati pola-pola kebudayaan 

Madrasah Diniyah yang berlaku.
31

 

3) Disiplin dalam beribadah 

Pada dasarnya beribadah kepada Allah 

SWT merupakan mutlak bagi manusia, 

meskipun setiap aktifitas manusia bisa untuk 

beribadah, namun dalam tulisan ini hanya akan 

dibahas tentang ibadah shalat, karena 

disamping shalat merupakan pokok pangkal 
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ibadah juga amalan pertama yang akan 

diperhitungkan di hari kiamat.
32

 

Shalat merupakan perbuatan seseorang 

yang beriman dalam situasi menghadapkan 

wajahnya kepada sang khaliq. Maka manakala 

shalat itu dilakukan secara tekun dan terus 

menerus akan menjadi alat pendidikan rohani 

manusia yang efektif, memperbaharui dan 

memelihara jiwa, serta memupuk pertumbuhan 

kesadaran. Demikian juga, dengan 

melaksanakan shalat dengan penuh rasa 

kekhusukan akan menjaga dari berbagai hal 

yang keji dan munkar.
33

 

c. Tujuan Disiplin 

Setiap manusia mempunyai tujuan tertentu 

dalam melaksanakan sikap dan perbuatannya. 

Sedangkan tujuan dari disiplin menurut Ellen G 

White ada beberapa bagian
34

: 

1) Pemerintahan atas diri. 

2) Menaklukkan kuasa kemauan  

3) Perbaiki kebiasaan-kebiasaan 

4) Hancurkan benteng syetan 

5) Belajar menghormati orang tua  

6) Penurutan atas dasar prinsip, bukan paksaan 
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5. Kemampuan membaca Al-Qur’an 

a. Pengertian kemampuan 

Kemampuan adalah kesanggupan untuk 

mengingat, artinya dengan adanya kemampuan 

untuk mengingat pada siswa berarti ada suatu 

indikasi bahwa siswa tersebut mampu untuk 

menyimpan dan menimbulkan kembali dari suatu 

yang diamatinya. Kemampuan juga dapat 

dikatakan kompetensi. Kompetensi adalah 

kemampuan berperilaku rasional untuk mencapai 

tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi 

yang diharapkan.
 35

 

b. Pengertian Membaca Al-Qur’an 

Membaca adalah suatu kegiatan yang 

bersifat kompleks karena kegiatan ini melibatkan 

kemampuan dalam mengingat simbol-simbol 

grafis yang berbentuk huruf, mengingat bunyi dari 

simbol-simbol tersebut dan menulis simbol-simbol 

grafis dalam rangkaian kata dan kalimat yang 

mengandung makna.
36

 Menurut Farida Rahim 

yang mengutip pendapat Klein, mengatakan 

bahwa definisi membaca mencakup: 

1) Membaca merupakan proses. 

2) Membaca merupakan strategis. 

                                                           
35

 Abu Ahmadi, Psikologi Umum (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

1998), 70. 
36

 Martini Jamaris, Kesulitan Belajar Perspektif, Assessment, dan 

Penanggulangannya Bagi Anak Usia Dini dan Usai Sekolah (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2014), 133. 



 
 

32 
 

3) Membaca merupakan interaktif. 

Sehingga makna membaca menurut Farida 

Rahim adalah suatu proses dimaksudkan informasi 

dari teks dan pengetahuan yang dimiliki oleh 

pembaca mempunyai peranan yang utama dalam 

membentuk makna.
37

 

Jadi membaca merupakan aktivitas visual 

dalam menerjemahkan suatu tulisan kedalam 

sebuah lisan untuk menambah wawasan, yang 

mana diperlukan bagi seorang individu untuk 

dapat meningkatkan pemahaman dan potensi diri. 

Membaca merupakan sebuah keterampilan dalam 

memahami makna yang terkandung dalam sebuah 

bacaan. 

Al-Qur‟an secara etimologi diambil dari kata 

qara‟a – yaqra‟u – qira‟atan – qur‟anan, yang 

berarti sesuatu yang dibaca. Sedangkan secara 

terminologi Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang 

merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW dan yang tertulis di Mushaf dan 

diriwayatkan dengan mutawatir serta membacanya 

adalah ibadah.
 38

 

Jadi, Al-Qur‟an merupakan kalam Allah 

SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW yang didalamnya berisi ajaran-ajaran yang 
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berguna bagi umat manusia dan dijadikan sebagai 

sumber utama dalam pendidikan. Oleh karena itu, 

peserta didik diharapkan untuk bisa membaca Al-

Qur‟an khususnya dalam mempelajari pendidikan 

agama Islam. Pembelajaran pokok bahasan Al-

Qur‟an indikatornya adalah siswa dapat membaca 

dengan fasih dan mengidentifikasikan tajwid, 

mengartikan kata demi kata, menyimpulkan 

kandungan ayat, serta mengamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari.
39

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan membaca Al-

Qur‟an adalah kesanggupan atau kemampuan 

seseorang dalam melafalkan apa yang tertulis 

dalam Al-Qur‟an serta memahami isi yang 

terkandung didalamnya. Membaca Al-Qur‟an yang 

baik adalah membaca dengan fasih sesuai dengan 

kaidah-kaidah tajwid, membaca dengan tartil atau 

melagukannya sehingga dapat memperindah 

bacaan Al-Qur‟an.  

c. Hukum mempelajari ilmu tajwid 

Hukum mempelajari ilmu tajwid sebagai 

disiplin ilmu adalah fardhu kifayah atau 

merupakan kewajiban kolektif. Artinya, 

mempelajari ilmu tajwid secara mendalam tidak 

diharuskan bagi setiap orang. Tetapi, jika suatu 

kaum tidak ada seorangpun yang mempelajari 
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ilmu tajwid, maka berdosalah kaum tersebut. 

Adapun hukum membaca al-Qur‟an dengan 

menggunakan aturan tajwid adalah fardhu „ain 

atau merupakan kewajiban pribadi, karenanya 

apabila seseorang membaca al-Qur‟an dengan 

tidak menggunakan ilmu tajwid hukumnya 

berdosa.
40

 

Di dalam kitab Jazariyah karya Khayr 

Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Jazari 

sebagian syairnya mengatakan “Membaca al-

Qur‟an dengan tajwid hukumnya wajib. Siapa saja 

yang membaca al-Qur‟an tanpa memakai tajwid, 

hukumnya dosa. Karena sesungguhnya Allah 

menurunkan al-Qur‟an berikut tajwidnya. 

Demikianlah yang sampai kepada kita dari-Nya”.
41

 

d. Keutamaan tentang membaca al-Qur’an 

Sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab 

yang terbesar dari pada kitab yang telah Allah 

turunkan. Dimana didalamnya menyimpan 

berbagai ilmu pengetahuan sebelum ataupun 

setelahnya. Tiada yang lebih tinggi keindahan 

bahasa yang dipergunakan, lebih baik faidahnya. 

Bukan lain kitab tersebut adalah al-Qur‟an al-

karim, dan Allah menjadikan al-Qur‟an itu sebagai 

obat dari berbagai penyakit yang ada dan penerang 

hati pada setiap orang yang membacanya. Sebaik-

baik hati adalah hati yang memperhatikan al-
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Qur‟an, sebaik-baik lisan adalah lisan yang 

dipergunakan membaca al-Qur‟an, sebaik-baik 

rumah adalah rumah yang didalamnya al-Qur‟an 

dibaca, dikaji, dipelajari, dan dipraktekkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Barang siapa yang 

berpegang teguh terhadap al-Qur‟an, maka ia telah 

berjalan pada jalan yang benar, dan begitu 

sebaliknya.
42

 

e. Aspek-aspek yang mempengaruhi kemampuan 

membaca Al-Qur’an 

Secara umum atau secara garis besar faktor 

yang nmempengaruhi kemampuan membaca Al-

Qur‟an ada 2 yakni
43

 : 

1) Faktor internal, terdiri atas faktor fisiologis 

umum dan panca indera, serta faktor 

psikologis, seperti minat, bakat, motivasi dan 

kecerdasan /IQ. 

a) Minat, menurut Djamarah minat adalah 

kecenderungan yang menetap untuk  

memperhatikan dan mengenang aktivitas 

tanpa ada yang menyuruh. Sehingga 

aktivitas tersebut berjalan tanpa ada 

paksaan dari satu pihak. Selain itu minat 

juga bisa meningkatkan konsentrasi 

peserta didik. Itu disebabkan lebih 

ketertarikan peserta didik terhadap 

                                                           
42

Ibid., 9.  
43

 Maidi Harun dan Muniroh, KemampuanBaca Tulis Al-Qur‟an 

Siswa SMA (Jakarta: Balitbang dan Diklat Depag RI, 2007), 16. 



 
 

36 
 

aktvitas tersebut.
44

 Minat juga suatu yang 

dapat membangkitkan semangat dan 

motivasi untuk belajar. Adanya minat 

yang besar untuk belajar membaca Al-

Qur‟an dan dan kesiapan peserta didik 

terhadap pembelajaran maka akan 

mempengaruhi proses dari pembelajaran 

tersebut, nantinya diharapkan 

kemaksimalan daya serap siswa.  

b) Bakat, bakat ialah kecakapan potensial 

yang bersifat khusus, yaitu hanya khusus 

dalam suatu bidang tertentu. Bakat 

menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh 

dalam skill yang akan dialami. Sebab 

dengan bakat, seseorang tidak akan 

mengalami kesulitan besar dalam sesuatu 

yang ia cita-citakan dengan catatan 

sesuatu tersebut sesuai dengan bakatnya. 
45

 namun dalam belajar membaca AL-

Qur‟an, tidak berbakat bukanlah menjadi 

alasan yang berarti untuk menyerah 

dalam belajar membaca Al-Qur‟an. Sebab 

jika Al-qur‟an hanya dapat dibaca oleh 

orang-orang yang mempunyai bakat 

linguistik saja, maka Allah tidak akn 
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menjadikan Al-Qur‟an sebagai pedoman 

dan alat untuk bercakap kepada-Nya. 

c) Motivasi, motivasi merupakan suatu 

dorongan yang membuat diri seseorang 

menjadi maju tanpa ada rasa lelah 

apapun. Motivasi ini juga yang mampu 

membuat semangat seseorang 

bertambah.
46

 Dalam hal ini motivasi yang 

mempengaruhi kemampuan dan 

kehandalan bacaan Al-Qur‟an santri 

barasal dari berbagai hal, baik dari dalam 

diri santri maupun dari dorongan luar 

yang membuatnya bergerak untuk 

memperbaiki mutu membaca Al-Qur‟an. 

Jadi motivasi merupakan hal yang sangat 

penting dalam kehidupan. 

d) Kecerdasan/IQ, menurut W. Stem dalam 

Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono 

mengemukakan intelegensi adalah suatu 

daya jiwa untuk dapat menyesuaikan diri 

dengan cepat dan tepat didalam situasi 

yang baru.kecerdasan memang sangat 

sangat penting dalam belajar, karena 

kecerdasan mempengaruhi alur 

pembelajaran. Sebab bisa saja anak yang 

kurang cerdas atau lamban menyerap 

materi akan tertinggal pelajaran dan 
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akhirnya bisa saja mempengaruhi 

psikologinya.
47

 Dengan mengikuti alur 

pembelajaran dengan baik, maka materi 

terserap dengan sempurna, maka 

diharapkan siswa atau santri dapat 

mengaplikasikannya dengan baik, seperti 

kehandalan siswa dalam ilmu tajwid akan 

mempengaruhi kemampuan membaca Al-

Qur‟an santri.  

2) Faktor eksternal, terdiri dari lingkungan 

(soaial dan non sosial), dan instrumental 

seperti kurikulum, program, sarana atau 

fasilitas serta guru. 

a) Lingkungan sosial 

Lingkungan sosial yakni layaknya 

seorang guru, para tenaga kependidikan 

seperti kepala sekolah dan jajarannya serta 

teman sekelas dapat mempengaruhi 

semangat seoarang siswa atau santri. Peran 

guru selalu menunjukkan sikap dan 

perilaku yang simpatik dan memperlihatkan 

suri tauladan yang baik dan rajin khususnya 

dalam hal belajar, misalnya rajin membaca 

dan diskusi, dapat menjadi daya dorong 

positif bagi kegiatan belajar sisiwa.
48
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Selanjutnya yang termasuk 

lingkungan sosial siswa adalah masyarakat, 

tetangga dan teman-teman sepermainan 

disekitar perkampungan siswa tersebut. 

Misalnya, Kondisi masyarakat di 

lingkungan kumuh yang serba kekurangan 

dan anak-anak pengangguran akan sangat 

mempengaruhi aktivitas belajar siswa.
49

  

Lingkungan sosial yang lebih banyak 

mempengaruhi kegiatan belajar siswa 

adalah orang tua dan keluarga siswa itu 

sendiri. Sifat-sifat orang tua, praktik 

pengelolaan keluarga, ketegangan keluarga, 

dan dampak demografi keluarga (letak 

rumah), semuanya dapat memberi dampak 

baik atau buruk terhadap kegiatan belajar 

dan hasil yang akan dicapai oleh siswa. 

Contoh kebiasaan yang diterapkan orang 

tua siswa dalam mengelola keluarga yang 

keliru, seperti kelaleian orang tua dalam 

memonitoring kegiatan anak, dapat 

menimbulkan dampak lebih buruk lagi. 

Dalam hal ini tidak saja anak tidak mau 

belajar melainkan juga ia cenderung 

berperilaku menyimpang, terutama perilaku 

menyimpang yang berat seperti antisosial.
50

 

b) Lingkungan non sosial 
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Faktor-faktor yang termasuk 

lingkungan non sosial adalah gedung 

sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal 

keluarga dan letaknya, alat-alat belajar, 

keadaan cuaca dan waktu belajar yang 

digunakan siswa. Faktor-faktor ini diharap 

turut menentukan tingkat keberhasilan 

belajar siswa. Contoh, kondisi rumah yang 

sempit dan berantakan serta perkampungan 

yang terlalu padat dan tak memiliki sarana 

umum untuk kegiatan remaja (lapangan 

voly, dll) akan mendorong siswa utuk 

berkeliaran ketempat-tempat yang 

sebenarnya tak pas untuk dikunjunginya.
51

 

Kondisi rumah dan perkampungan seperti 

ini jelas berpengaruh buruk terhadap 

kegitan belajar siswa baik secara umum 

atau agama. Seminimalnya, siswa tersebut 

akan menemukan kesulitan ketika 

memerlukan teman belajar atau diskusi. 

Penyebabkan kesulitan belajar diantaranya, 

sebagai berikut:
52

 

(1) Guru  

Guru dapat menjadi sebab 

kesulitan belajar karena guru tidak 

berkualitas, hubungan guru dengan 
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murid tidak baik, guru menuntut 

setandar pelajaran diatas kemampuan 

anak. 

(2) Faktor alat 

Alat pelajaran yang kurang 

lengkap membuat penyajian pelajaran 

yang tidak baik. Terutama pelajaran 

yang bersifat praktikum, kurangnya 

alat loboratorium akan banyak 

menimbulkan kesulitan belajar. 

(3) Kondisi gedung 

Terutama ditunjukkan pada 

ruang kelas belajar anak. Apabila 

beberapa hal tersebut tidak terpenuhi, 

misalnya gedung dekat keramaian, 

ruangan gelap, lantai basah, ruangan 

sempit, maka situasi belajar akan 

kurang baik. Anak-anak selalu gaduh, 

sehingga memungkinkan pelajaran 

terhambat. 

(4) Waktu sekolah  

Apabila sekolah masuk sore, 

siang atau malam, maka kondisi anak 

tidak lagi dalam keadaan yang optimal 

untuk menerima pelajaran. Sebab 

energi sudah berkurang, di samping 

udara yang relatif panas di waktu 

siang, dapat mempercepat proses 

kelelahan. Waktu dan kondisi fisik 
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sudah minta istirahat, karena itu waktu 

yang baik untuk belajar adalah pagi 

hari. 

(5) Disiplin  

Disamping foktor-faktor diatas, 

disiplin juga merupakan faktor dalam 

kesulitan belajar. Pelaksanaan disiplin 

yang kurang, seperti murid-murid liar, 

sering terlambat datang, tugas yang 

diberikan tidak terlaksana, kewajiban 

dilalaikannya, sekolah berjalan tanpa 

kendali. Lebih-lebih lagi gurunya 

kurang disiplin akan banyak 

mengalami hambatan dalam pelajaran. 

Jadi disiplin dalam pembelajaran ilmu 

tajwid kitab jazariyah ini merupakan 

faktor terlaksananya kemampuan 

membaca al-Qur‟an santri yang bagus.  

c) Kurikulum  

Salah satu perangkat pembelajaran 

yang sangat penting ialah kurikulum. 

Lembaga pendidikan yang tidak 

mempunyai kurikulum, sama dengan 

makhluk tidak bernyawa, gedung madrasah 

hanya sebagai monumen, santri dan 

uztadnya sebagai pengunjung yang hanya 

menyaksikan keindahan gedung saja.
53
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Kurikulum sebagai suatu sistem memiliki 

komponen-komponen yang paling 

berkaitan antara satu dengan yang lainnya, 

yakni tujuan, materi, metode, media, 

evaluasi. Kompenen kurikulum yang 

ebrkaitan dengan pengembangan mata 

pelajjaran mengacu pada tujuan utama 

pendidikan. Bahkan, tujuan pendidikan pun 

dapat dikatakan sebagai bagian dari 

kurikulum apabila dilihat secara general 

bahwa kurikulum merupakan filosofi 

pendidikan yang sesungguhnya. Hal ini 

karena di dalamnya termuat tujuan 

pendidikan, mata pelajaran, silabus, 

metode belajar megajar, evaluasi 

pendidikan dan lain-lain. Oleh karena itu, 

komponen kurikulum memuat landasan, 

isi, desain, evaluasi, penelitian, serta 

pengembangan program keilmuan.
54

 

Komponen-komponen kurikulum 

yang dimaksud adalah sebagai berikut
55

: 

(1) Komponen tujuan 

Komponen tujuan berhubungan 

dengan arah atau hasil yang 

diharapkan. Dalam skala makro, 

rumusan tujuan kurikulum erat  
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kaitannya dengan filsafat atau sistem 

yang dianut oleh masyarakat. Tujuan 

pendidikan memiliki klasifikasi, mulai 

tujuan yang paling umum hingga 

tujuan khusus yang dapat diukur, yang 

dinamakan kompetensi. 

(2) Komponen isi atau meteri 

pembelajaran. 

Isi kurikulum merupakan 

komponen yang berhubungan dengan 

pengalaman belajar yang harus 

dimiliki siswa. Isi kurikulum menurut 

Hamalik dijelaskan secara rinci dan 

mendalam lagi, yaitu bahan kajian dan 

pelajaran untuk mencapai tujuan 

penyelenggaraan satuan pendidikan 

yang bersangkutan dalam rangka 

upaya pencapaian tujuan pendidikan 

nasional.
56

 

(3) Komponen metode atau strategi 

Komponen metode atau strategi, 

meliputi rencana, metode, dan 

perangkat yang direncanakan untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

(4) Komponen evaluasi 

Komponen evaluasi untuk 

melihat efektivitas pencapaian 
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tujuan.evaluasi sebagai alat untuk 

melihat keberhasilan dapat dilakukan 

melalui tes dan nontes. 

Ada beberapa unsur untuk 

terlaksananya suatu kurikulum, yakni
57

: 

a) Tingkat dan jenjang pendidikan 

b) Pembelajaran  

c) Bimbingan penyuluhan 

d) Administrasi dan supervisi 

e) Sarana kurikuler 

f) Evaluasi atau penilaian 

Carter V. Good dalam Dictionary of 

Education, menyebutkan bahwa kurikulum 

adalah sejumlah materi pelajaran yang 

harus ditempuh dalam suatu mata pelajaran 

atau disiplin ilmu tertentu. Kurikulum juga 

diartikan sebagai garis-garis besar materi 

yang harus dipelajari oleh siswa di sekolah 

untuk mencapai tingkat tertentu atau ijazah, 

atau sejumlah pelajaran atau kegiatan yang 

harus dilakukan oleh siswa dibawah 

bimbingan dan pengawasan sekolah atau 

kampus. Sebagian pendapat menekankan 

pada isi atau mata pelajaran.
58

 Jadi, jika 

kurikulum yang bagus, dan materi 

pembelajaran yang bagus pula maka 

mempunyai pengaruh bagus pula terhadap 
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peserta didik. Seperti halnya kitab matan 

jazariyah merupakan bagian dari isi 

kurikulum yang bertujuan dapat 

menghasilkan mutu membaca al-Qur‟an 

santri yang bagus. 

d) Sarana atau fasilitas 

Sekarang ini pengertian alat-alat 

pendidikan sudah berkembang sesuai 

dengan majunya ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dahulu hanya mengenal 

sebatas apa yang dapat dipergunakan dalam 

proses belajar mengajar saja. Tetapi 

sekarang orang mengenalnya dengan istilah 

media pendidikan dan alat peraga, misalnya 

papan tulis, radio, video, gambar dan media 

yang lainnya. demikian juga sarana dalam 

mempermudah pencapaian pendidikan atau 

tujuan belajar Al-Qur‟an seperti kitab suci 

Al-Qur‟an, peraga huruf hijaiyah, 

absensi,meja kursi, lampu penerang, serta 

perpustakaan.
59

 

e) Guru 

Guru dapat menjadi penyebab 

lancarnya proses belajar dan juga dapat 

menjadi penyebab kesulitan dalam belajar. 

Guru yang hebat adalah guru yang 

kompeten secara metodologi pembelajaran 
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dan keilmuan. Tautan antara keduanya 

tercermin dalam kinerjanya selama 

transformasi pengetahuan. Pada konteks 

tranformasi pembelajaran ilmiah, guru 

harus kompetensi mengelola semua sumber 

daya kelas, seperti ruang kelas, fasilitas 

pembelajaran, suasana kelas, siswa, dan 

interaksi sinerginya. Disinilah esensi bahwa 

guru harus kompeten dibidang managemen 

kelas atau lebih luas lagi disebut sebagai 

managemen pembelajaran.
60

 

f. 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.
61

 Yang 

dimaksud kelancaran disini adalah membaca 

Al-Qur‟an dengan fasih tanpa tersendat 

ataupun terputus-putus. 

2) Ketepatan membaca Al-Qur‟an sesuai dengan 

kaidah ilmu tajwid 

                                                           
60
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Tajwid secara bahasa adalah 

membaguskan, menyempurnakan, 

mamantapkan. Sedangkan menurut istilah ilmu 

tajwid adalah ilmu yang berguna untuk 

mengetahui bagaimana cara 

memenuhkan/memberikan hak huruf dan 

mustahaqnya. Baik yang berkaitan dengan 

sifat, mad dan sebagainya.
62

 Tajwid bertujuan 

untuk memelihara bacaan Al-Qur‟an dari 

kesalahan membaca. Meskipun mempelajari 

ilmu tajwid adalah fardhu kifayah, tetapi 

membaca Al-Qur‟an dengan kaidah ketentuan 

tajwid hukumnya fardhu „ain. 

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 lain-lain.
63

 

6. Pengaruh pembelajaran kitab Matan Jazariyah 

terhadap kemampuan membaca al-Qur’an  

Imam al-Ghazali berkata bahwa yang dimaksud 

membaca al-Qur‟an dengan sebenar-benarnya adalah 

mengikut sertakan lisan, akal dan hati. Tugas lisan 

adalah mengucapkan huruf dengan benar, tugas akal 
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adalah memahami arti, dan tugas arti adalah 

meresapi.
64

 

Didalam kitab Jazariyah karya Khayr 

Syamsuddin Muhammad Muhammad al-Jazari 

sebagian syairnya mengatakan bahwa membaca al-

Qur‟an dengan tajwid hukumnya wajib. Siapa saja 

yang membaca al-Qur‟an tanpa memakai tajwid, 

hukumnya dosa.karena sesungguhnya Allah 

menurunkan al-Qur‟an beikut tajwidnya. Demikianlah 

yang sampai kepada kita dari-Nya. Ini artinya, secara 

tidak langsung kitapun dituntut untuk mempelajari 

ilmu tentang tata cara membaca al-Qur‟an tartil. Ilmu 

yang dimaksud tidak lain adalaah ilmu tajwid.
65

 

7. Pengaruh kedisiplinan santri terhadap 

kemampuan membaca al-qur’an 

Said Agil Husin Al Munawar menyatakan 

bahwa al-Qur‟an adalah sumber utama ajaran islam 

dan pedoman hidup bagi setiap muslim . Al-Qur‟an 

bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan 

manusia dengan tuhan, tetapi juga mengatur hubungan 

manusia dengan sesamanya serta manusia dengan 

sekitarnya. Untuk memahami ajaran islam secara 

sempurna di perlukan pemahaman terhadap 

kandungan al-Qur‟an dan mengamalkannya dalam 
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kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan 

konsisten.
66

 

Keagungan dan kesempurnaan al-Qur‟an bukan 

hanya diketahui atau dirasakan oleh mereka yang 

mempercayai dan mengharapkan petunjuk-

petunjuknya, tetapi juga oleh semua orang yang 

mengenal secara dekat kepada al-Qur‟an. 

Perkembangan dan kemajuan berfikir manusia 

senantiasa disertai oleh wahyu yang sesuai dan dapat 

memecahkan problem-problem yang dihadapi oleh 

kaum setiap rosul saat itu, sampai perkembangan itu 

mengalami kematangannya. Maka tidak aneh apabila 

al-Qur‟an dapat memenhi semua tuntutan 

kemanusiaan berdasarkan asas-asas pertama konsep 

agama samawi.  Melihat betapa agung dan mulianya 

al-Qur‟an, Rosulullah saw. menganjurkan pada para 

sahabatnya untuk menjaga dan memeliharanya. 

Penjagaan tentang keaslian dan kemurnian al-Qur‟an 

memang telah dijamin oleh Allah Swt. sebagai zat 

yang telah menurunkannya sendiri. Sebagai suatu 

bentuk keaslian dan kemurnian al-Qur‟an bisa 

dibuktikan dengan masih banyaknya jutaan umat 

Islam dalam proses belajar al-quran.
67

 

Bagi para pelajar, belajar dengan sungguh-

sungguh dan menerapkan disiplin diri adalah kunci 
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agar hasil yang dicapainya sesuai dengan harapan, 

yaitu bisa membaca al-Qur‟an dengan tepat dan benar. 

Namun untuk memperoleh sikap disiplin yang 

diinginkan harus melalui pembentukan. Disiplin dapat 

dicapai dan di bentuk melalui proses latihan dan 

kebiasaan yang bertahap dan sedikit demi sedikit. 

Untuk membantu terwujudnya pembentukan disiplin 

diri agar tertanam sikap kesadaran diri akan 

pentingnya disiplin,  maka mulailah menanamkan 

sikap disiplin dalam keluarga. Pertama yang dilakukan 

adalah membuat garis pedoman, misalnya 

membangun kerutinan dan kebiasaan. Kerutinan 

sehari -hari haruslah disusun dengan teliti dan 

dilaksanakan secara konsisten untuk kejadian -

kejadian kehidupan yang biasa, seperti waktu tidur, 

waktu bangun pagi, waktu mandi, waktu 

melaksanakan tugas, waktu bermain, waktu belajar 

dan sebagainnya.
68

 

8. Pengaruh pembelajaran kitab Matan Jazariyah 

dan kedisiplinan santri terhadap kemampuan 

membaca al-Qur’an  

Hukum mempelajari tajwid sebagai disiplin ilmu 

adalah fardhu kifayah atau merupakan kewajiban 

kolektif. Artinya, mempelajari ilmu tajwid mendalam 

tidak diharuskan bagi setiap orang, tetapi cukup 

diwakili beberapa orang saja. Namun, jika dalam suatu 

kaum tidak ada seorangpun yang mempelajari ilmu 
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tajwid, maka berdosalah kaum tersebut. Adapun 

hukum membaca al-Qur‟an dengan menggunakan 

aturan tajwid adalah fardhu „ain atau merupakan 

kewajiban pribadi, karenanya apabila seseorang 

membaca al-Qur‟an dengan tidak menggunakan ilmu 

tajwid hukumnya dosa. Untuk itu kitapun dikukuhkan 

untuk belajar ilmu tajwid.
69

 

Dengan adanya kegiatan belajar tajwid, 

seseorang akan menerima dan memahami materi 

tajwid dan mampu mengaplikasikannya dalam 

membaca al-Qur'an sehingga bisa menghindari 

kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam 

membaca al-Qur'an dan pada akhirnya bisa 

meningkatkan kualitas bacaannya. Namun dalam 

belajar ilmu tajwid perlu ditanamkan sikap disiplin 

juga, sehingga dapat menyerapnya dengan sempurna. 

Belajar dengan sungguh dan disiplin diri dalam 

mengikutinya adalah kunci agar hasil yang dicapainya 

sesuai dengan harapan.
70

 

 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka 

diatas maka kerangka berfikir pada penelitian ini 

adalah: 

Variabel independent (X1)  :  pembelajaran kitab 

Matan Jazariyah 
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 (X2) :  kedisiplinan santri 

Variabel Dependent  (Y1)  :  kemampuan membaca 

Al-Qur‟an 

1. Jika pembelajaran kitab Matan Jazariyah bagus 

dan kedisiplinan santri juga bagus, maka akan 

menghasilkan kemampuan membaca Al-Qur‟an 

santri yang baik. 

2. Jika pembelajaran kitab Matan Jazariyah rendah 

dan kedisiplinan santri rendah, maka akan 

menghasilkan kemampuan membaca Al-Qur‟an 

yang kurang baik. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis dapat dipandang sebagai kesimpulan 

tetapi sifatnya sangat sementara. Sebagaimana halnya 

kesimpulan, hipotesis tidak dibuat atau diturunkan 

melainkan atas pengetahuan tertentu. Penentu hipotesis 

tersebut akan membantu peneliti untuk fakta apa yang 

dicari dan bagaimana mengorganisir hasil serta 

penentuan sesuai judul diatas. Maka penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ha : Ada pengaruh yang signifikan pembelajaran 

kitab Matan Jazariyyah terhadap kemampuan 

membaca al-Qur‟an santri Madrasah Diniyah 

Riyadlotusy Syubban Pondok Pesantren Al-Hasan 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan 

pembelajaran kitab Matan Jazariyyah terhadap 

kemampuan membaca al-Qur‟an santri Madrasah 
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Diniyah Riyadlotusy Syubban Pondok Pesantren 

Al-Hasan Tahun Pelajaran 2018/2019. 

2. Ha : Ada pengaruh yang signifikan kedisiplinan 

santri terhadap kemampuan membaca al-Qur‟an 

santri Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban 

Pondok Pesantren Al-Hasan Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan 

kedisiplinan santri terhadap kemampuan membaca 

al-Qur‟an santri Madrasah Diniyah Riyadlotusy 

Syubban Pondok Pesantren Al-Hasan Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

3. Ha : Terdapat pengaruh pembelajaran kitab Matan 

Jazariyah dan kedisiplinan santri terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur‟an santri di 

Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban Pon-Pes 

Al-Hasan Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Ho : Tidak terdapat pengaruh pembelajaran kitab 

Matan Jazariyah terhadap kemampuan membaca 

Al-Qur‟an santri di Madrasah Diniyah Riyadlotusy 

Syubban Pon-Pes Al-Hasan Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

 

 

 

 

 

 



 
 

55 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif, yang datanya berupa angka-

angka. Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul 

menggunakan penelitian regresi linier berganda yaitu 

untuk mengkaji ada tidaknya pengaruh variabel 

tersebut.
71

 

Dalam rancangan penelitian ini, peneliti 

menggunakan jenis penelitian kuantitatif analisis regresi 

linier berganda yang dilakukan untuk mengetahui 

apakah seluruh variabel bebas atau independen 

mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel 

terikat atau dependen. Variabel penelitian adalah atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan 

yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
72

 

Variabel itu sendiri ada dua macam, yaitu: 

1. Variabel independen atau variabel bebas yaitu 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel 
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dependen atau variabel terikat. Dalam penelitian 

ini, variabel independen atau variabel bebasnya 

adalah pembelajaran kitab Matan Jazariyah dan 

kedisiplinan santri. 

2. Variabel dependen atau variabel terikat yaitu 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam 

penelitian ini, variabel dependen atau variabel 

terikatnya adalah kemampuan membaca Al-Qur‟an 

santri Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban 

Pon-Pes Al-Hasan Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Gambar 3.1 Desain Penelitian

Keterangan: 

X1 : Pembelajaran kitab Matan Jazariyah 

X2 : Kedisiplinan santri 

Y : Kemampuan membaca al-Qur‟an 
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B. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi atau population menurut bahasa sama 

dengan penduduk atau orang banyak, bersifat umum 

(universe). Dalam penelitian, populasi adalah 

keseluruhan objek penelitian, mungkin berupa 

manusia, gejala benda, pola pikir, tingkah laku, dan 

sebagainya menjadi obyek peneliti. Populasi adalah 

himpunan keseluruhan karakteristik dari obyek yang 

diteliti. Populasi juga merupakan keseluruhan atau 

totalitas objek psikologi yang dibatasi oleh kriteria 

tertentu.
73

 Sesuai dengan definisi diatas, maka yang 

menjadi populasi dalam pembahasan ini adalah 32 

santri kelas 4 Madrasah Diniyah Riyadlotusy 

Syubban Pon-Pes Al-Hasan, karena pembelajaran 

kitab Matan Jazariyah di berikan pada kelas 4 

Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban Pon-Pes Al-

Hasan. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi 

besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajarinya 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti  

dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi.
74

 Dalam penelitian ini semua populasi yang 

berjumlah 32 siswa dijadikan sebagai sampel. 
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Dalam pengambilan sampel ini, penelitian 

menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling 

jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini 

dilakukan apabila jumlah populasi relatif kecil, yaitu 

kurang dari 50 orang.
75

 Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah seluruh saantri Madrasah 

Diniyah Riyadlotusy Syubban Pon-Pes Al-Hasan 

Tahun Pelajaran 2018/2019 yang berjumlah 32 santri 

yang terdiri dari 16 perempuan dan 16 laki-laki. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati 

(variabel penelitian). Peneliti menggunakan instrumen 

untuk mengumpulkan data.
76

 Data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tetang pembelajaran kitab Matan Jazariyah 

santri Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban Pon-

Pes Al-Hasan Tahun Pelajaran 2018/2019. 

2. Data tentang kedisiplinan santri Madrasah Diniyah 

Riyadlotusy Syubban Pon-Pes Al-Hasan Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

3. Data tentang hasil membaca Al-Qur‟an santri 

Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban Pon-Pes Al-

Hasan Tahun Pelajaran 2018/2019.  
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1 

Adapun instrumen pengumpulan data dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 
Tabel 3.1 

Intrumen Pengumpulan Data 
 

Judul Variabel 
Sub. 

Variabel 
Indikator Teknik 

No. Angket 
sebelumnya 

No. 
Angket 

valid 
Pengaruh 
pembelajaran kitab 
Matan Jazariyyah 
dan kedisiplinan 
santri terhadap 
kemampuan 
membaca al-Qur‟an 
santri di Madrasah 
Diniyah Riyadlotusy 
Syubban Pon-Pes Al-
Hasan Tahun 
Pelajaran 2018/2019. 

Pembelajaran 
kitab Matan 
Jazariyyah 

Ciri-ciri 
pembelajar
an menurut 
Oemar 
Hamalik 

1.  Adanya rencana Angket  3, 4, 7, 8, 11, 12, 
13, 18, 19, dan 
25. 
 

3, 4, 7, 8, 
12, 13, 
18, 19, 
dan 25. 
 

   2. Kesaling Tergantungan   1, 2, 6, 9, 10, 15, 
16, 17, 20 dan 26. 

9, 10, 15, 
16, 17, 20 
dan 26. 

   3.  Adanya Tujuan  5,14, 21, 22, 23, 
24,  27, 28, 29 
dan 30. 

14, 21, 22, 
23, 24 dan 
27. 

  

5
9
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 Kedisiplinan 
santri 

Macam-
macam 
kedisiplinan 
menurut 
Imam Bawani 

1.  kedisiplinan dalam 
belajar 

Angket  1, 3, 7, 10, 11, 12, 
17, 18, 24 dan 27. 

1, 3, 7, 10, 
11, 17, 18, 
24 dan 27. 

   2.  kedisiplinan dalam 
menaati peraturan 

  2, 4, 5, 6, 8, 9, 
13, 15, 16, 23, 28 
dan 30. 

 2, 4, 5, 6,  
9, 15, 28 
dan 30. 

   3. Kedisiplinan dalam 
beribadah 

 14, 19, 20, 21, 22, 
25,  26 dan 29. 

 19, 20, 22, 
26 dan 29. 

   1. Santri mampu membaca 
Al-Qur‟an dengan 
lancar. 

Tes    

   2. Santri mampu 
menguasai kaidah ilmu 
tajwid dengan baik. 

   

   3. Santri mampu 
menguasai makhrijul 
huruf dengan baik. 

   

6
0
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1 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang 

dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

data.
77

 Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Angket  

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik 

atau cara pengumpulan data secara tidak langsung 

(peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan 

responden).
78

 Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
79

  

Skala yang  digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala likert, yaitu skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau kelompok orang terhadap fenomena atau gejala 

sosial yang telah ditetapkan oleh peneliti yang 

kemudian disebut sebagai variabel penelitian. 

Variabel penelitian ini dijabarkan melalui dimensi 

menjadi sub variabel-sub variabel kemudian 

dijadikan indikator-indikator yang dapat dijadikan  

sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item 
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pertanyaan atau pernyataan yang berhubungan 

dengan variabel penelitian.
80

 

Pada skala likert ada tiga pilihan skala, yaitu 

skala tiga, skala empat, skala lima. Pada umumnya 

menggunakan skala dengan lima angka. Skala ini 

disusun dalam bentuk pernyataan yang diikuti oleh 

pilihan respons yang menunjukkan tingkatan.
81

 

Penentuan skor disetiap jenjang pada skala 

likert tersebut harus disesuaikan dengan jenis narasi 

pertanyaan atau pernyataan, yaitu apakah narasi 

pertanyaan bersifat negatif (Unfavorable) atau narasi 

pertanyaannya bersifat positif (Favorable). Berikut 

ini pemberian skor untuk setiap jenjang skala likert 

baik itu pertanyaan yang positif ataupun yang negatif 

yang dapat dilihat pada tabel: 

 

Tabel 3.3 

POSITIF  NEGATIF  

SELALU 4 SELALU 1 

SERING 3 SERING 2 

KADANG-

KADANG 

2 KADANG-

KADANG 

3 

TIDAK PERNAH 1 TIDAK PERNAH 4 
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2. Tes  

Tes sebagai instrumen pengumpulan data 

adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang 

digunakan untuk mengukur ketrampilan 

pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki individu atau kelompok. Secara umum, 

tes dapat diartikan sebagai alat yang digunakan 

untuk mengukur pengetahuan atau penguasaan objek 

ukur terhadap seperangkat konten atau materi 

tertentu. Tes adalah suatu alat atau prosedur yang 

sistematis atau objektif untuk memperoleh data-data 

atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang 

seseorang, dengan cara yeng boleh dikatakan cepat 

dan tepat.
82

 Pada teknik ini, peneliti menggunakan 

tes prestasi untuk mengetahui tingkat kemampuan 

membaca al-Qur‟an santri di Madrasah Diniyah 

Riyadlotusy Syubban Pon-Pes Al-Hasan tahun ajaran 

2018/2019 (y). Tes prestasi pada umumnya 

mengukur penguasaan dan kemampuan para peserta 

didik setelah mereka selama waktu tertentu 

menerima proses belajar mengajar dari guru. 

Tes dibagi menjadi dua, yaitu tes tulis dan tes 

lisan. Adapun yang akan digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah tes lisan. Ketentuan yang harus 

dilakukan oleh peserta didik, yaitu: 

a. Surah yang dibaca adalah surah Al-Kahfi sesuai 

dengan permintaan peneliti. 
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b. Setiap anak setidaknya membaca minimal 10 

ayat. 

c. Penilaian:  

(1) Kelancaran  

- Baik : 21-30 

- Sedang : 11-20 

- Kurang baik : 1-10 

(2) Tajwid  

- Baik : 27-40 

- Sedang : 14-26 

- Kurang baik : 1-13 

 

(3) Makhraj  

- Baik : 21-30 

- Sedang : 11-20 

- Kurang baik : 1-10 

3. Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, notulen rapat dan sebagainya.
83

 

Metode dokumentasi ini akan peneliti lakukan untuk 

mencari informasi tentang Madrasah Diniyah 

Riyadlotusy Syubban Pon-Pes Al-Hasan, struktur 

organisasi Madrasah Diniyah dan segala sesuatu 

yang berkaitan dengan Madrasah Diniyah yang 

sudah dalam bentuk dokumen. 
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4. Wawancara  

Wawancara adalah suatu percakapan yang 

diarahkan pada suatu masalah tertentu dan 

merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua 

orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara 

dilakukan untuk memperoleh data atau informasi 

sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada 

subjek penelitian.
84

 

Peneliti akan melakukan tanya jawab secara 

intensif dengan uztad pembelajaran kitab Matan 

Jazariyyah Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban 

Pondok Pesantren Al-Hasan. Peneliti memilih 

wawancara terstruktur juga wawancara tidak 

terstruktur. Dengan wawancara terstruktur, peneliti 

akan lebih mengarah kepada hal yang konkrit 

dikarenakan peneliti telah merancang terlebih dahulu 

pertanyaan yang akan di wawancarai kepada 

narasumber. Dalam penelitian ini juga menggunakan 

wawancara tidak terstruktur, untuk menambah 

keakraban antara peneliti dengan narasumber, 

pertanyaan yang diajukan lebih bersifat fleksibel, 

tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara 

yang telah ditetapkan. 
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E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data seluruh responden atau 

sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk 

menguji hipotesis yang diajukan.
85

 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).
86

 

Karena data penelitian adalah data kuantitatif, 

maka teknik analisis data menggunakan statistik. 

Adapun analisis data dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Tahap 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 
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oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada obyek penelitian.
87

 

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. 

Adapun rumus yang digunakan untuk 

mengukur instrumen tes dalam penelitian ini 

menggunakan rumus korelasi product moment. 

Adapun rumusnya adalah: 

)2222 )()()((

))((

YYnXXn

YXXYn
rxy






 
Keterangan:

 xyR
 

:  Koefisien korelasi antara variabel X dan 

Y

 N :  Jumlah responden

 ∑X  :  Jumlah seluruh nilai X

 ∑Y  :  Jumlah seluruh nilai Y

 XY :  Jumlah hasil perkalian antara X dan Y

 Apabila rxy ≥ rtabel , maka kesimpulannya 

item kuesioner tersebut valid. \Apabila rxy ≤ rtabel, 
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maka kesimpulannya item kuesioner tersebut tidak 

valid.

 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 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.
88

 Uji validitas instrumen, peneliti mengambil 

sampel sebanyak 32 responden dengan 

menggunakan 60 item instrumen, 30 butir 

pertanyaan untuk variabel pembelajaran kitab 

Matan Jazariyyah, 30 butir pertanyaan untuk 

variabel kedisiplinan santri. Dari hasil perhitungan 

validitas 30 item instrumen pembelajaran kitab 

Matan Jazariyyah terdapat 22 pertanyaan valid 

yaitu item nomor 1, 2, 3, 4, 6,7, 8, 10, 13, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 27.. 
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Sedangkan item pertanyaan yang tidak valid adalah 

pada nomor 5, 9, 11, 12, 14, 28, 29 dan 30. Adapun 

untuk mengetahui skor jawaban angket dan hasil 

perhitungan uji validitas variabel pembelajaran 

kitab Matan Jazariyyah dapat dilihat pada lampiran 

1.

 Uji validitas instrumen variabel kedisiplinan 

santri, dari 30 item butir pertanyaan terdapat 19 

butir soal yang dinyatakan valid yaitu item nomor 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 

28, 29 dan 30. Sedangkan yang tidak valid adalah 

item soal nomor 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 23, 24 

dan 25. Adapun untuk mengetahui skor jawaban 

angket dan hasil perhitungan validitas variabel 

kedisiplinan santri dapat dilihat pada lampiran 2.

 Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan 

dalam tabel rekapitulasi dibawah ini: 
Tabel 3.4 

Rekapitulasi uji validitas butir soal instrumen 

penelitian Instrumen pembelajaran kitab Matan Jazariyyah 

Variabel  No 

item 

𝐫 𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝐫 𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Ket 

Pembelajaran 

kitab Matan 

Jazariyyah 

1 0,48997441 0,3459 Valid 

 2 0,467170028 0,3459 Valid 

 3 0,502847637 0,3459 Valid 

 4 0,502847637 0,3459 Valid 

 5 0,24028141 0,3459 Tidak valid 

 6 0,452328658 0,3459 Valid 

 7 0,448130025 0,3459 Valid 

 8 0,417054693 0,3459 Valid 

 9 0,07039314 0,3459 Tidak valid 
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Variabel  No 

item 

𝐫 𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝐫 𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Ket 

 10 0,406035297 0,3459 Valid 

 11 0,11115569 0,3459 Tidak valid 

 12 0,224234951 0,3459 Tidak 

Valid 

 13 0,38188956 0,3459 Valid 

 14 0,245647414 0,3459 Tidak 

Valid 

 15 0,371613691 0,3459 Valid 

 16 0,402861683 0,3459 Valid 

 17 0,754844315 0,3459 Valid 

 18 0,42629537 0,3459 Valid 

 19 0,475894025 0,3459 Valid 

 20 0,39442764 0,3459 Valid 

 21 0,465434055 0,3459 Valid 

 22 0,4427474 0,3459 Valid 

 23 0,38857513 0,3459 Valid 

 24 0,544280404 0,3459 Valid 

 25 0,420349832 0,3459 Valid 

 26 0,41300387 0,3459 Valid 

 27 0,542700317 0,3459 Valid 

 28 0,11222821 0,3459 Tidak valid 

 29 0,146784923 0,3459 Tidak valid  

 30 0,179205361 0,3459 Tidak valid 

 

Tabel 3.4: 

Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Instrumen  

Penelitian Instrumen Kedisiplinan Santri 
 

Variabel No 

item 

𝐫 𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝐫 𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

Kedisiplinan 

santri  

1 0,413913 0,3459 Valid  

2 0,434626 0,3459 Valid  

3 0,521821973 0,3459 Valid  

 4 0,446516 0,3459 Valid  

 5 0,451408 0,3459 Valid 

 6 0,443352 0,3459 Valid  
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Variabel No 

item 

𝐫 𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝐫 𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

 7 0,404801 0,3459 Valid 

 8 0,04476237 0,3459 Tidak valid 

 9 0,470846 0,3459 Valid  

 10 0,777308 0,3459 Valid  

 11 0,414885 0,3459 Valid 

 12 0,62195053 0,3459 Tidak valid 

 13 0,170474804 0,3459 Tidak valid 

 14 0,08459317 0,3459 Tidak valid 

 15 0,414718 0,3459 Valid 

 16 0,2201739 0,3459 Tidak valid 

 17 0,434875 0,3459 Valid  

 18 0,719501 0,3459 Valid 

 19 0,428761 0,3459 Valid 

 20 0,456402 0,3459 Valid 

 21 0,15454466 0,3459 Tidak valid 

 22 0,414103 0,3459 Valid 

 23 0,0294098 0,3459 Tidak valid 

 24 0,22595805 0,3459 Tidak valid 

 25 0,099939384 0,3459 Tidak valid 

 26 0,415999 0,3459 Valid 

 27 0,451127 0,3459 Valid 

 28 0,54762 0,3459 Valid 

 29 0,413434 0,3459 Valid 

 30 0,510781 0,3459 Valid 

 

Nomor-nomor pernyataan yang dianggap 

valid tersebut kemudian dipakai untuk pengambilan 

data dalam penelitian ini. Dengan demikian, butir 

pertanyaan instrumen dalam penelitian ini ada  41 

butir pertanyaan yang terdiri 22 butir pertanyaan 

untuk variabel pembelajaran kitab Matan Jazriyyah 

dan 19 butir pertanyaan untuk variabel kedisiplinan 

santri oleh santri Madrasah Diniyah Riyadhotusy 



 
 

72 
 

Syubban Pon-Pes Al-Hasan Tahun Pelajaran 

2018/2019.  

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.
89

 

Pengujian reabilitas instrumen pada 

penelitian ini menggunakan teknik belah dua (Split 

Half Methods) dari Spearman Brown. Metode ini 

merupakan metode yang sangat sederhana, yaitu (a) 

menyelenggarakan satu kali tes, (b) membagi tes 

tersebut menjadi dua bagian yang sama, (c) 

mengorelasikan skor kedua belahan ini untuk 

mengestimasi reabilitas tes. Metode belah dua 

dapat mengatasi semua kelemahan yang terdapat 

padametode tes ulang dan tes paralel. Metode ini 

memungkinkan mengestimasi reabilitas tanpa harus 

menyelenggarakan tes dua kali.
90

 Berikut adalah 

data setiap pernyataan kelompok ganjil dan 

pernyataan kelompok genap yang terdapat pada 

lamiran 3 dan 4 . 
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Koefisien korelasinya dimasukkan dalam 

rumus Spearman Brown (Split Half) sebagai 

berikut: 

ri  =  
(2rb )

1+rb
 

Keterangan : 

ri  =  reabilitas internal seluruh instrumen 

rb   = korelasi product moment antara belahan 

pentama dan belahan kedua 

ri = 
(2rb )

1+rb
 

ri = 
2 X 0,99978074

1+0,99978074
 

ri  = 
1,99956148

1,99978074
 

ri = 0,999887 

Jadi, reabilitas instrumen pembelajaran 

kitab Matan Jazariyyah adalah 0,999887.  

Sedangkan uji reabilitas kedisiplinan santri 

adalah: 

ri  = 
(2rb )

1+rb
 

ri = 
2 X 0,999344264

1+0,999344264
 

ri  = 
1,998688528

1,999344264
 

ri  = 0,999672 

Jadi, reabilitas instrumen kedisiplinan santri 

adalah 0,999672. 

Setelah diperoleh angka koefisien reabilitas, 

langkah selanjutnya adalah mengkonsultasikan atau 
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dengan membandingkan angka kritik atau batas 

reabilitas. Batas minimal reabilitas sebuah 

instrumen menurut Linn dan Kaplan adalah 0,7.
91

 

Berdasarkan uji coba instrumen sudah validdan 

reliabel, maka instrumen dapat digunakan dalam 

penelitian. 

 

2. Analisis Data Penelitian 

Untuk menjawab rumusan masalah atau 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan, teknik 

analisis data menggunakan statistik. Karena datanya 

kuantitatif, maka kegiatan ini merupakan intepretasi 

terhadap data melalui angka-angka. 

a. Uji Prasyarat 

1) Uji normalitas 

Analisis regresi pada dasarnya memiliki 

syarat atau asumsi dasar yang digunakan dalam 

analisis regresi yang disebut dengan asumsi 

klasik.
92

 Dalam penelitian ini dilakukan uji 

pemenuhan asumsi klasik yaitu uji normalitas. 

Sedangkan untuk perhitungan analisis uji 

asumsi klasik dalam penelitian ini 

menggunakan program SPSS versi 21. 

Selanjutnya untuk mengetahui apakah 

distribusi frekuensi masing-masing variabel 

normal atau tidak, yaitu dengan 
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membandingkan probobilitas atau signifikansi 

dengan alpha 0,05. Jika probobilitas hasil 

hitungan lebih besar dari 0,05 artinya distribusi 

data normal. Namun jika probolitas kurang 

dari 0,05 maka distribusi data tidak normal.
93

 

2) Uji linieritas 

Uji linieritas merupakan uji kelinieran 

garis regresi. Digunakan pada analisis regresi 

linier sederhana dan analisis regresi linier 

berganda. Uji linieritas dilakukan dengan cara 

mencari model garis regresi dari variabel 

independen X terhadap variabel dependen Y. 

berdasarkan model regresi tersebut, dapat di uji 

linieritas garis regresinya. Untuk mempercepat 

perhitungan uji linieritas, peneliti juga 

memanfaatkan program SPSS versi 21.0. 

Selanjutnya apabila P-value lebih besar dari 

alpha 0.05 maka garis regresi X1 terhadap Y 

dan X2 terhadap Y linier.
94

 

3) Uji multikolinieritas 

Uji asumsi klasik jenis ini diterapkan 

untuk analisis regresi berganda yang terdiri 

atas dua atau lebih variabel bebas/ independent 

variable (x1,x2,x3,x4..., xn), dimana akan 

diukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan 

antara variabel bebas tersebut melalui besaran 

koefisien korelasi (r). Dikatakan terjadi 
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multikolinieritas jika koefisien korelasi antara 

variabel bebas (x1 dan x2, x3dan x4, dan 

seterusnya) lebih besar dari 0,60 (pendapat 

lain: 0,50 dan 0,90). Dikatakan tidak terjadi 

multikolinieritas jika koefisien korelasi antar 

variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 

0,60 (r ≤ 0,60). Dalam menentukan ada 

tidaknya multikolinieritas dapat menggunakan 

cara sebagai berikut
95

: 

a) Nilai tolerance adalah besarnya tingkat 

kesalahan yang dibenarkan secara statistik 

(α). 

b) Nilai variance inflation factor (VIF) 

adalah faktor inflasi penyimpangan baku 

kuadrat. Nilai tolerance (α) dan variance 

inflation factor (VIF) dapat dicari dengan 

menggabungkan kedua nilai tersebut 

sebagai berikut: 

(1) Besar nilai tolerance (α): α = 1/VIF  

(2) Besar nilai variance inflation factor 

(VIF): VIF = 1/α 

(a) Variabel bebas mengalami 

multikolinieritas jika α hitung < α 

dan VIF hitung > VIF. 

(b) Variabel bebas tidak mengalami 

multikolinieritas jika α hitung > α 

dan VIF hitung < VIF. 
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Untuk pengujian uji 

multikolinieritas peneliti 

menggunakan program SPSS 

versi 21.0. 

4) Uji heteroskodastisitas 

Dalam persamaan regresi berganda perlu 

juga di uji mengenai sama atau tidak varians 

dari residual dari observasi yangsatu dengan 

observasi yang lain. Jika residualnya 

mempunyai varians yang sama disebut terjadi 

homoskedastisitas dan jika variansnya tidak 

sama/berbeda disebut terjadi 

heteroskedastisitas. Analisis uji asumsi 

heteroskedastisitas hasil output SPSS melalui 

scatterplot antara Z prediction (ZPRED) yang 

merupakan variabel bebas(sumbu X = Y hasil 

prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) 

merupakan variabel terikat (sumbu Y = Y 

prediksi-Y riil).
96

 

Dasar analisis
97

: 

a) Homoskedastisitas terjadi jika pada 

scatterplot titik-titik hasil pengolahan data 

antara ZPRED dan SRESID menyebar di 

bawah maupun diatas titik origin (angka 0) 

pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola 

yang teratur. 

                                                           
96

 Ibid.  
97

 Ibid.  



 
 

78 
 

b) Heteroskedastisitas terjadi jika pada 

scatterplot titik-titiknya mempunyai pola 

yang teratur baik menyempit, melebar 

maupun bergelombang-gelombang.  

Untuk mempercepat perhitungan ini peneliti 

juga menggunakan program SPSS versi 21.0. 

 

b. Uji Hipotesis 

1) Analisis Regresi Linier  Sederhana 

Teknik analisis untuk menjawab 

rumusan masalah no. 1 dan 2 yaitu dengan 

menggunakan analisis regresi linier 

sederhana untuk mengetahi apakah variabel 

independen yang ada dalam model 

mempunyai pengaruh yang nyata secara 

serentak terhadap variabel dependen, yaitu 

pengaruh variabel pembelajaran kitab 

Matan Jazariyyah (X1) terhadap  

kemampuan membaca al-Qur‟an (Y) dan 

pengaruh kedisiplinan santri (X2) terhadap 

kemampuan membaca al-Qur‟an (Y). 

Peneliti menggunakan program SPSS versi 

21.0 untuk mengolah data. Adapun 

langkah-langkah pengambilan keputusan 

output SPSS adalah sebagai berikut: 

(1) Cara 1 : jika Sig > 0,05 maka H0 

diterima dan jika Sig < 0,05 maka H0 

ditolak. 
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(2) Cara 2 : jika F hitung < F tabel maka 

H0 diterima, sebaliknya jika F hitung 

> F tabel maka H0 ditolak.
98

 

 r    : untuk menentukan koefisien 

korelasi  

R2 : untuk menentukan koefisien 

determinasi 

Dilakukan uji untuk pengujian 

signifikansi regresi sederhana, yaitu untuk 

melihat pengaruh antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. Nilai F hitung 

konstanta regresi, sedangkan F tabel 

dengan alfa adalah 0,05. 

Apabila hasil uji hipotesis 

menggunakan regresi sederhana 

menunjukkan H0 ditolak maka artinya ada 

pengaruh antara variabel bebas dengan 

variabel terikat sehingga perlu analisis 

lebih lanjut. Adapun rumus persamaan 

garis regresi linier sederhana yang 

digunakan yaitu Y= a+bX. Untuk 

mengetahui besar pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat yaitu dengan 

melihat output SPSS tabel Anova B. Untuk 

mengetahui berapa presentase variabel 

terikat dipengaruhi oleh variabel bebas 
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yaitu dengan cara mengalikan R Square 

dengan 100%. 

2) Analisis Regresi Linier Ganda 

Teknik analisis data untuk menjawab 

rumusan masalah no. 3 yaitu dengan 

menggunakan analisis regresi linier ganda, 

untuk mengetahui pengaruh antara kedua 

variabel bebas yaitu pembelajaran kitab Matan 

Jazariyyah (X1) dan kedisiplinan santri (X2) 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat 

yaitu kemampuan membaca al-Qur‟an (Y). 

Peneliti menggunakan SPSS versi 21.0 untuk 

mengolah data adapun langkah-langkah 

pengambilan keputusan output SPSS adalah 

sebagai berikut: 

(1) Cara 1 : jika Sig > 0,05 maka H0 diterima 

dan jika sig < 0,05 maka H0 ditolak. 

(2) Cara 2 : jika F hitung < F tabel maka H0 

diterima, sebaliknya jika F hitung > F  

tabel maka H0 ditolak.
99

 

Dilakukan uji F untuk pengujian regresi 

ganda yaitu untuk melihat pengaruh secara 

bersama-sama antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. Adapun rumus persamaan 

garis regresi linier berganda yang digunakan 
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yaitu Y= a+b1x1b2x2.
100

 Untuk mengetahui 

besar pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikatdipengaruhi oleh variabel bebas 

secara bersama-sama yaitu dengan cara 

mengalihkan R Square dengan 100%. 

Hipotesis : 

Ha : 𝛽𝑖 ≠ 0 (pembelajaran kitab Matan 

Jazariyah dan kedisiplinan santri 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur‟an santri 

di Madrasah Diniyah Riyadlotusy 

Syubban Pon-Pes Al-Hasan Tahun 

Pelajaran 2018/2019). 

Ho : 𝛽𝑖 = 0 (pembelajaran kitab Matan 

Jazariyah dan kedisiplinan santri tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur‟an santri 

di Madrasah Diniyah Riyadlotusy 

Syubban Pon-Pes Al-Hasan Tahun 

Pelajaran 2018/2019). 
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Tabel 3.5 

Analysis or Varians 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom 

(df) 

Sum of Square (SS) 

Mean 

Square 

(MS) 

Regresi P 

SSR =  𝑏0  𝑦 +
𝑏1𝑥1𝑦+𝑏2𝑥2𝑦−𝑦2𝑛 MSR=

𝑆𝑆𝑅

𝑑𝑓
 

Error n-P-1 
SSE=  𝑦2- 𝑏0  𝑦 +

𝑏1𝑥1𝑦+𝑏2𝑥2𝑦 
MSR=

𝑆𝑆𝑅

𝑛−2
 

Total n-1 

 
n

y
ySST

2

2 


 

 

Dari perolehan hasil tabel anova, 

selanjutnya diujikan dengan rumus:  

F hitung = 
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
  

F table = F α (P : n-P-1) 

Maka H0 ditolak jika F hitung ≥ F tabel 

Sedangkan untuk mengetahui tingkat 

pengaruh/koefesien determinasinya yaitu 

dihitung dengan rumus: 

 𝑅2 = 
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 x 100% 

Dimana : 

R² → Koefisien determinasi / proposi 

keragaman /variabilitas total di sekitar nilai 
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tengah ȳ yang dapat dijelaskan oleh model 

regresi (biasanya dinyatakan dalam persen).
101
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Diniyah 

Riyadlotusy Syubban 

Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban 

Pondok Pesantren Al-Hasan di dirikan pada tanggal 

20 Juni 1996 di bawah lembaga pondok pesantren 

Al-Hasan. Pada awalnya di Pondok Pesantren Al-

Hasan hanyalah pondok yang mengkhususkan pada 

hafalan Al-Qur‟an saja, tetapi santri yang mondok di 

situ tidaklah hanya santri yang akan menghafal atau 

bil-ghoib, tapi ada juga santri yang tidak menghafal 

atau bil-annadhor, kemudian ada santri senior yang 

mengusulkan madrasah itu kepada pimpinan pondok, 

karena dengan adanya madrasah tersebut akan 

menjadi kegiatan tambahan bagi santri bil-annadhor, 

jadi madrasah itu hanya diwajibkan bagi santri yang 

tidak menghafal Al-Qur‟an. Madrasah tersebut juga 

merupakan salah satu madrasah diniyah yang ada di 

Ponorogo. 

2. Letak Geografis Madrasah Diniyah Riyadlotusy 

Syubban 

Madrasah Diniyah “Riyadlotuy Syubban” 

terletak di Jalan Parang Menang No. 21 Kelurahan 

Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo. Adapun batas-batasnya yaitu: 
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a. Utara : Desa Cekok 

b. Selatan  : Desa Mangunsuman 

c. Barat : Kelurahan Cokromenggalan 

d. Timur : Kelurahan Setono 

3. Visi dan Misi  Madrasah Diniyah Riyadlotusy 

Syubban  

Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban memiliki 

visi dan misi sebagai berikut: 

a. Visi  

Mengembangkan para santri yang mampu 

menjadi manusia muslim bertaqwa pada Allah 

dengan akhlak Qur‟an dan Sunnah. 

b. Misi  

Meninakatkan kemampuan para santri dalam 

pemahaman Qur‟an dan kemampuan 

mengembangkan di masayarakat. 

4. Organisasi Madrasah Diniyah Riyadlotusy 

Syubban 

Adapun Organisasi Madrasah Diniyah 

Riyadlotusy Syubban yaitu penasehat K.H. Husein 

Aly, MA, pembimbing H. Agus Rifa‟i Mubarok, 

kepala madrasah Agus M. Ihsan Arwani, bendahara 

madrasah Badawi Ihsan dan sekretaris madrasah 

Ardi Fahrian. 

5. Keadaan Santri dan Guru Madrasah Diniyah 

Royadlotusy Syubban  

Adapun keadaan santri Madrasah Diniyah 

Riyadlotusy Syubban yaitu untuk kelas ibtida‟ 

sebanyak 23 santri, dengan rincian putra sebanyak 
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12 santri dan putri 11 santri. Kemudian kelas satu 

jumlahnya 32 santri, dengan rincian putra 11 santri 

dan putri 21 santri. Selanjutnya kelas dua sebanyak 

42 santri, dengan rincian putra 17 santri dan putri 25 

santri. Kelas tiga dengan jumlah 53 santri, 21 santri 

putra dan 32 santri putri. Kelas empat dengan jumlah 

32 santri, dengan rincian 17 santri putra dan 15 santri 

putri. Terakhir kelas lima dengan jumlah 31 santri 

dengan rincian putra 8 santri dan putri 23 santri, 

maka jumlah keseluruhan yaitu 213 santri. 

Adapun keadaan guru Madrasah Diniyah 

Riyadlotusy Syubban yaitu terdapat 3 guru pelajaran 

Fiqh, 2 guru pelajaran ilmu Shorof, 3 guru pelajaran 

Ilmu Nahwu, 1 guru pelajaran Ushul Fiqh, 1 guru 

pelajaran Imla‟, dan 1guru pelajaran Tarikh. 

6. Sarana dan Prasarana Madrasah Diniyah 

Riyadlotusy Syubban  

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat 

dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan 

tujuan, sarana mempunyai arti alat ataupun juga  

media. Sedangkan prasarana pendidikan adalah 

segala sesuatu yang merupakan yang merupakan 

penunjang terselenggaranya proses transformasi  

dalam pendidikan. Sehingga sarana dan prasarana 

pendidikan islam adalah segala sesuatu yang dipakai 

yang berupa alat ataupun barang yang dijadikan 

penunjang terselenggaranya tujuan pendidikan. 

Adapun sarana dan prasarana yang ada di 

Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban yaitu 1 
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buah komputer, printer dan almari kantor, kemudian 

1 buah meja kantor, 6 buah meja guru, 45 buah meja 

santri, 6 ruang kelas, 6 buah papan tulis sebuah 

masjid.  

 

B. Deskripsi Data 

1. Data tentang pembelajaran kitab Matan 

Jazariyyah di Madrasah Diniyah Riyadlotusy 

Syubban Pon-Pes Al-Hasan Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

Pembelajaran kitab Matan Jazariyyah dalam 

pembelajaran ini adalah untuk memberikan 

gambaran tentang sejumlah data hasil penskoran 

angket yang disebarkan kepada santri sesuai kisi-kisi 

instrumen yang telah ditentukan. Setelah diteliti, 

maka penulis memperoleh data tentang pembelajaran 

kitab Matan Jazariyyah di Madrasah Diniyah 

Riyadlotusy Syubban Pon-Pes Al-Hasan Tahun 

Pelajaran 2018/2019 yang ditinjau dari beberapa 

aspek dibawah ini. 

Tabel 4.1: 

Kisi-kisi Instrumen tentang Pembelajaran Kitab  

Matan Jazariyyah 

No Indikator No Angket 

1 Adanya Rencana 3, 4, 7, 8, 11, 13, 18, 19 dan 

25. 

2 Kesalingtergantung

an  

1, 2, 6, 9, 16, 17 dan 20. 

3  Adanya Tujuan 5, 10, 15, 21, 22, 23, 27, 28, 

29 dan 30. 
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Skor jawaban angket tersebut adalah berupa 

angka-angka yang diinterpretasikan sehingga mudah 

dipahami. Adapun sistem penskoran dalam 

pengambilan data angket yaitu dengan menggunakan 

skala likert dengan ketentuan skor jawaban sebagai 

berikut: 
Tabel 4.2: 

Pedoman Penskoran Jawaban Angket  

Pembelajaran Kitab Matan Jaariyyah 

 

POSITIF  NEGATIF  

SELALU 4 SELALU 1 

SERING 3 SERING 2 

KADANG-

KADANG 

2 KADANG-KADANG 3 

TIDAK PERNAH 1 TIDAK PERNAH 4 

 

Selanjutnya, skor jawaban angket 

pembelajaran kitab Matan Jazariyyah di Madrasah 

Diniyah Riyadlotusy Syubban Pon-Pes Al-Hasan 

Tahun Pelajaran 2018/2019 secara terperinci dapat 

dilihat perhitungannya pada lampiran 7. Adapun 

skor dan prosentase jawaban angket pembelajaran 

kitab Matan Jaariyyah sebagai berikut: 
Tabel 4.3: 

Skor dan Prosentase Pembelajaran Kitab Matan 

Jazariyyah di Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban 

Pon-Pes Al-Hasan Tahun Pelajaran 2018/2019 

 

No 

Skor Pembelajaran 

kitab Matan 

Jazariyyah 

Frekuensi Prosentase 

1 36 1 3.1% 

2 45 1 3.1% 
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No 

Skor Pembelajaran 

kitab Matan 

Jazariyyah 

Frekuensi Prosentase 

3 46 1 3.1% 

4 47 1 3.1% 

5 49 1 3.1% 

6 52 1 3.1% 

7 53 1 3.1% 

8 54 3 9.4% 

9 55 2 6.3% 

10 56 1 3.1% 

11 57 1 3.1% 

12 58 1 3.1% 

13 59 1 3.1% 

14 60 1 3.1% 

15 61 2 6.3% 

16 62 1 3.1% 

17 64 1 3.1% 

18 65 1 3.1% 

19 66 2 6.3% 

20 70 4 12.5% 

21 72 1 3.1% 

22 76 1 3.1% 

23 78 1 3.1% 

24 85 1 3.1% 

 Jumlah 32 100% 

 

Dari tebel diatas dapat diambil kesimpulan 

perolehan skor variabel pembelajaran kitab Matan 

Jazariyyah tertinggi bernilai 85 dengan frekuensi 1 

santri dan terendah 36 dengan frekuensi 1 santri. 

Berdasarkan data diatas,dapat dikelompokkan 

menjadi tiga tingkatan yaitu pembelajaran kitab 

Matan Jazariyyah tinggi, sedang, dan rendah. Untuk 

menentukan tingkatan tinggi, sedang, ataupun 
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rendah maka dikelompokkan dengan bantuan SPSS 

versi 21.0. Rumusnya sebagai berikut: 

a. Pembelajaran kitab Matan Jazariyyah tinggi : X 

> Mean + SD 

b. Pembelajaran kitab Matan Jazariyyah sedang : 

Mean – SD X Mean + SD 

c. Pembelajaran kitab Matan Jazariyyah rendah : X 

< Mean – SD 

 
Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif Variabel Pembelajaran Kitab Matan 

Jazariyyah 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Pembelajaran 32 36.00 85.00 60.19 10.556 

Valid N 

(listwise) 

32     

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui mean 

sebesar 60,19 pada nilai standar deviasi 10,556 nilai 

terendah 36 dan nilai tertinggi 85. Perhitungannya 

sebagai berikut: 

a. Pembelajaran kitab Matan Jazariyyah tinggi: X 

> 70, 75  

b. Pembelajaran kitab Matan Jaariyyah sedang : 

49,96 X 70,75  

c. Pembelajaran kitab Matan Jazariyyah rendah : 

X < 49,96 

Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 70,75 

dikategorikan pembelajaran kitab Matan Jazariyyah 
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santri Madrasah Diniyah Ryadlotusy Syubban tinggi, 

skor antara 49,96 – 70,75 dikategorikan 

pembelajaran kitab Matan Jazariyyah santri 

Madrasah Diniyah Ryadlotusy Syubban sedang, dan 

skor kurang 49,96 dikategorikan pembelajaran kitab 

Matan Jazariyyah santri Madrasah Diniyah 

Riyadlotusy Syubban rendah. Di rinci pada tabel 

sebagai berikut: 
Tabel 4.5 

Presentase dan Kategorisasi Variabel Pembelajaran 

Kitab Matan Jazariyyah 

 

No Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1 >70,75 4 12% Tinggi 

2 49, 96 – 

70,75 

23 72% Sedang 

3 < 49,96 5 16% Rendah 

 Jumlah 32 100% - 

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa 

santri yang mengikuti pembelajaran kitab Matan 

Jazariyyah dengan kategori tinggi sebanyak 4 santri 

dengan presentase 12%, kategori sedang sebanyak 

23 santri dengan presentase 72%, dan kategori 

rendah sebanyak 5 santri dengan presentase 16%. 

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan 

pembelajaran kitab Matan Jazariyyah santri 

Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban Pondok 

Pesantren Al-Hasan dalam kategori sedang dengan 

23 santri. 
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2. Data tentang kedisiplinan santri di Madrasah 

Diniyah Riyadlotusy Syubban Pon-Pes Al-Hasan 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Kedisiplinan santri dalam pembahasan ini 

adalah untuk memberikan gambaran tentang 

sejumlah data hasil penskoran angket yang 

disebarkan kepada santri sesuai dengan kisi-kisi 

instrumen yang telah ditentukan. Setelah diteliti, 

maka penulis memperoleh data tentang kedisiplinan 

santri di Madadrasah diniyah Riyadlotusy Syubban 

Pon-Pes Al-Hasan Tahun Pelajaran 2018/2019 yang 

ditinjau dari beberapa aspek dibawah ini. 
Tabel 4.6: 

Kisi-kisi Instrumen tentang Kedisiplinan Santri 

 

No Indikator No Angket 

1 Kedisiplin dalam 

belajar 

1, 3, 10, 12, 17, 18, 24 dan 

27. 

2 Kedisiplinan dalam 

menaati peraturan 

2, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 

23, 28 dan 30. 

3  Kedisiplinan dalam 

beribadah 

14, 19, 20, 21, 22, 25,  26 

dan 29. 

 

Skor jawaban angket tersebut adalah berupa 

angka-angka yang diintrepretasikan sehingga mudah 

dipahami. Adapun sistem penskoran dalam 

pengambilan data angket yaitu dengan menggunakan 

skala likert dengan ketentuan skor jawaban sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.7: 

Pedoman Penskoran Jawaban Angket  

Kedisiplinan Santri 
 

POSITIF  NEGATIF  

Selalu 4 Selalu 1 

Sering 3 Sering 2 

Kadang-Kadang 2 Kadang-Kadang 3 

Tidak Pernah 1 Tidak Pernah 4 

 

Selanjutnya, skor jawaban angket kedisiplinan 

santri di Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban 

Pon-Pes Al-Hasan Tahun Pelajaran 2018/2019 

secara terperinci dapat dilihat perhitungannya pada 

lampiran 8. Adapun skor dan prosentase jawaban 

angket kedisiplinan santri sebagai berikut: 
Tabel 4.8: 

Skor dan Prosentase Kedisiplinan Santri di Madrasah 

Diniyah Riyadlotusy Syubban Pon-Pes Al-Hasan  

Tahun Pelajaran 2018/2019 

 

No Skor Kedisiplinan 

Santri 

Frekuensi Prosentase 

1 36 1 3.1% 

2 41 3 9.4% 

3 43 1 3.1% 

4 44 1 3.1% 

5 45 4 12.5% 

6 47 2 6.3% 

7 48 1 3.1% 

8 51 3 9.4% 

9 52 2 6.3% 

10 53 2 6.3% 

11 55 2 6.3% 
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No Skor Kedisiplinan 

Santri 

Frekuensi Prosentase 

12 56 2 6.3% 

13 62 1 3.1% 

14 63 1 3.1% 

15 65 2 6.3% 

16 67 1 3.1% 

17 70 1 3.1% 

18 75 1 3.1% 

19 80 1 3.1% 

 Jumlah 32 100% 

 

Dari tebel diatas dapat diambil kesimpulan 

perolehan skor variabel kedisiplinan santri tertinggi 

bernilai 80 dengan frekuensi 1 santri dan terendah 36 

dengan frekuensi 1 santri. Skor hasil angket 

kedisiplinan santri dapat dilihat pada lampiran 10. 

Berdasarkan data diatas,dapat dikelompokkan 

menjadi tiga tingkatan yaitu kedisiplinan santri 

tinggi, sedang, dan rendah. Untuk menentukan 

tingkatan tinggi, sedang, ataupun rendah maka 

dikelompokkan dengan bantuan SPSS versi 21.0. 

Rumusnya sebagai berikut: 

a. Kedisiplinan santri tinggi : X > Mean + SD 

b. Kedisiplinan santri sedang : Mean – SD X Mean 

+ SD 

c. Kedisiplinan santri rendah : X < Mean – SD 
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Tabel 4.9 

Statistik Deskriptif Variabel Kedisiplinan Santri 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Kedisiplinan 32 36.00 80.00 53.13 10.57 

Valid N 

(listwise) 

32     

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui mean 

sebesar 53,13 pada nilai standar deviasi 10,57 nilai 

terendah 36 dan nilai tertinggi 80. Perhitungannya 

sebagai berikut: 

a. Kedisiplinan santri tinggi: X > 63,7 

b. Kedisiplinan santri sedang : 42,56 X 63,7 

c. Kedisiplinan santri rendah : X < 42,56 

Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 63,7 

dikategorikan kedisiplinan santri Madrasah Diniyah 

Ryadlotusy Syubban tinggi, skor antara 42,56 – 63,7 

dikategorikan kedisiplinan santri Madrasah Diniyah 

Ryadlotusy Syubban sedang, dan skor kurang 42,56 

dikategorikan kedisiplinan santri Madrasah Diniyah 

Riyadlotusy Syubban rendah. Di rinci pada tabel 

sebagai berikut: 
Tabel 4.10 

Presentase dan Kategorisasi Variabel Kedisiplinan 

Santri 

No Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1 > 63,7 6 19% Tinggi 

2 42,56 – 

63,7 

22 69% Sedang 

3 < 42,56 4 12% Rendah 
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 Jumlah 32 100% - 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa 

yang memiliki kedisiplinan santri dengan kategori 

tinggi sebanyak 6 santri dengan presentase 19%, 

kategori sedang sebanyak 22 santri dengan 

presentase 69%, dan kategori rendah sebanyak 4 

santri dengan presentase 12%. Dengan demikian 

secara umum dapat dikatakan kedisiplinan santri 

Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban Pondok 

Pesantren Al-Hasan dalam kategori sedang dengan 

22 santri. 

3. Data tentang kemampuan membaca al-Qur’an di 

Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban Pon-Pes 

Al-Hasan Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Untuk memperoleh data tentang kemampuan 

membaca Al-Qur‟an santri Madrasah Diniyah 

Riyadlotusy Syubban Pon-Pes Al-Hasan Tahun 

Pelajaran 2018/2019, maka penulis melakukan tes 

kemampuan membaca Al-Qur‟an untuk santri dan 

hasilnya dapat dilihat pada lampiran 9. Setelah 

diteliti, peneliti memperoleh data tentang 

kemampuan membaca Al-Qur‟an. Selanjutnya skor 

penilaian tes dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
Tabel 4.11: 

Skor dan Prosentase Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

Santri  di Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban Pon-Pes 

Al-Hasan Tahun Pelajaran 2018/2019 
 

No 
Skor kemampuan 

membaca Al-Qur‟an 
Frekuensi Prosentase 

1 80 5 15.6% 

2 82 1 3.1% 
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No 
Skor kemampuan 

membaca Al-Qur‟an 
Frekuensi Prosentase 

3 83 1 3.1% 

4 84 1 3.1% 

5 86 3 9.4% 

6 87 1 3.1% 

7 89 2 6.3% 

8 90 9 28,1% 

9 91 3 9.4% 

10 95 3 9.4% 

11 96 3 9.4% 

 Jumlah 32 100% 

 

Dari tebel diatas dapat diambil kesimpulan 

perolehan skor variabel kemampuan membaca al-

Qur‟an santri tertinggi bernilai 96 dengan frekuensi 

3 santri dan terendah 80 dengan frekuensi 5 santri. 

Berdasarkan data diatas, dapat dikelompokkan 

menjadi tiga tingkatan yaitu kemampuan membaca 

al-Qur‟an santri tinggi, sedang, dan rendah. Untuk 

menentukan tingkatan tinggi, sedang, ataupun 

rendah maka dikelompokkan dengan bantuan SPSS 

versi 21.0. Rumusnya sebagai berikut: 

a. Kemampuan membaca al-Qur‟an santri tinggi : X 

> Mean + SD 

b.  Kemampuan membaca al-Qur‟an santri sedang : 

Mean – SD X Mean + SD 

c. Kemampuan membaca al-Qur‟an santri rendah : 

X < Mean – SD 
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Tabel 4.12 

Statistik Deskriptif Variabel Kemampuan Membaca  

al-Qur’an Santri 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Kemampuan 
32 80.00 96.00 88.3

8 

5.11 

Valid N 

(listwise) 

32     

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui mean 

sebesar 88,38 pada nilai standar deviasi 5,11 nilai 

terendah 80 dan nilai tertinggi 96. Perhitungannya 

sebagai berikut: 

a. Kemampuan membaca al-Qur‟an santri tinggi: 

X > 93,49 

b. Kemampuan membaca al-Qur‟an santri sedang : 

83,27 X 93,49 

c. Kemampuan membaca al-Qur‟an santri rendah : 

X < 83,27 

Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 93,49 

dikategorikan kemampuanmembaca al-Qur‟an santri 

Madrasah Diniyah Ryadlotusy Syubban tinggi, skor 

antara 83,27 – 93,49 dikategorikan kemampuan 

membaca al-Qur‟an  santri Madrasah Diniyah 

Ryadlotusy Syubban sedang, dan skor kurang dari  

83,27 dikategorikan kemampuan membaca al-

Qur‟an  santri Madrasah Diniyah Riyadlotusy 

Syubban rendah. Di rinci pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 

Presentase dan Kategorisasi Variabel  

Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

No Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1 > 93,94 6 19% Tinggi 

2 83,27 – 93,49 20 62% Sedang 

3 < 83,27 6 19% Rendah 

 Jumlah 32 100% - 

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa 

santri yang memiliki kemampuan membaca al-

Qur‟an dengan kategori tinggi sebanyak 6 santri 

dengan presentase 19%, kategori sedang sebanyak 

20 santri dengan presentase 62%, dan kategori 

rendah sebanyak 6 santri dengan presentase 19%. 

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan 

kemampuan membaca al-Qur‟an santri Madrasah 

Diniyah Riyadlotusy Syubban Pondok Pesantren Al-

Hasan dalam kategori sedang dengan 20 santri. 

 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk 

mengetahui data dari variabel yang diteliti itu 

normal atau tidak. Uji normalitas peneliti ini  

dilakukan dengan rumus Kolmogorov-Smirnov 

yang menggunakan bantuan SPSS versi 21.0. 
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Untuk lebih jelasnya,  hasil dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
 

Tabel 4.14 

Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Pembelajaran Kedisiplinan Kemampuan 

N 32 32 32 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean 60.1875 53.1250 88.3750 

Std. 

Deviation 

10.55687 10.56699 5.11008 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute .074 .143 .187 

Positive .063 .143 .116 

Negative -.074 -.094 -.187 

Kolmogorov-Smirnov 

Z 

.417 .808 1.059 

Asymp. Sig. (2-tailed) .995 .532 .212 

a. Test distribution is Normal. 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas 

dengan Kolmogorov-Smirnov diperoleh jumlah 

Asymp. Sig. (2 tailed) yaitu variabel 

pembelajarankitab Matan Jaariyyah (X1) 0,995, 

variabel kedisiplinan santri (X2) 0,532, dan 

variabel kemampuan membaca al-Qur‟an (Y) 

0,212. Jika probobilitas hasil hitungan lebih 

besar dari 0,05 artinya distribusi data normal. 

Namun jika probobilitas  kurang dari  0,05 maka 

distribusi data tidak normal. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa data tersebut 

berdistribusi normal. 
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b. Uji Linieritas 

Tujuan uji linieritas adalah untuk mencari 

antara dua variabel mempunyai hubungan yang 

linier atau tidak. Kalau tidak linier maka analisis 

regresi tidak dapat dilanjutkan. Uji linieritas 

penelitian ini diuji dengan menggunakan bantuan 

SPSS versi 21.0 dua variabel dikatakan 

mempunyai hubungan yang linier bila nilai 

signifikansi pada devation from linearty > 0,05. 

Untuk lebih jelasnya hasil dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
Tabel 4.15 

Uji Linieritas Pembelajaran Kitab Matan Jazariyyah Terhadap 

Kemampuan Membaca al-Qur’an 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

Kemampuan 

* 

Pembelajaran 

Between 

Groups 

(Combined) 
700.833 23 30.47

1 

2.243 .119 

Linearity 
242.729 1 242.7

3 

17.87

0 

.003 

Deviation 

from 

Linearity 

458.104 22 20.82

3 

1.533 .274 

Within Groups 
108.667 8 13.58

3 

  

Total 809.500 31    

 

Berdasarkan uji linieritas di atas 

diperoleh nilai signifikansi > α (0,274 > 0,05) 

yang artinya terdapat hubungan linier secara 

signifikan antara variabel pembelajaran kitab 
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Matan Jazariyyah dengan kemampuan membaca 

al-Qur‟an. 

Tabel 4.16 

Uji Linieritas Kedisiplinan Santri Terhadap 

Kemampuan Membaca al-Qur’an 
 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Kemampuan 

* 

Kedisiplinan 

Between 

Groups 

(Combined) 697.833 18 38.769 4.513 .004 

Linearity 
174.637 1 174.64 20.33

1 

.001 

Deviation 

from 

Linearity 

523.196 17 30.776 3.583 .012 

Within Groups 111.667 13 8.590   

Total 809.500 31    

Berdasarkan uji linieritas di atas 

diperoleh nilai signifikansi > α (0,12 > 0,05) 

yang artinya terdapat hubungan linier secara 

signifikan antara variabel kedisiplinan santri 

dengan kemampuan membaca al-Qur‟an. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji meltikoinieritas digunakan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

kooperasi yang tinggi antara variabel 

independen. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi yang tinggi diantara 

variabel bebas. Uji multikolinieritas 

pengujiannya menggunakan bantuan SPSS versi 

21.0. Metode pengujian yang digunakan yaitu 

dengan melihat nilai VIF kurang dari 10 dan 

Tolerance lebih dari 0,1 maka model regresi 
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bebas dari multikolinieritas. Untuk lebih jelasnya 

hasil dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel 4.17 

Uji Multikolinieritas Pembelajaran Kitab Matan 

Jaariyyah dan Kedisiplinan Santri Terhadap 

Kemampuan Membaca al-Qur’an 

Correlations 

  Pembelajaran Kediiplinan 

Pembelajaran Pearson 

Correlation 
1 .283 

Sig. (2-tailed)  .116 

N 32 32 

Kediiplinan Pearson 

Correlation 
.283 1 

Sig. (2-tailed) .116  

N 32 32 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleran-

ce 

VIF 

1 

(Constant) 
70.18

4 

4.795  14.63

7 

.000   

Pembelajaran .203 .088 .419 2.310 .028 .695 1.439 

Kedisiplinan .113 .088 .233 1.286 .209 .695 1.439 

a. Dependent Variable: Kemampuan 

 

Berdasarkan perhitungan uji 

multikolinieritas dapat diketahui hasilnya sebagai 

berikut: 
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1) Menggunakan besaran koefisien korelasi 

antar variabel bebas dari output di atas 

terlihat koefisien korelasi antar variabel bebas 

sebesar 0,283 jauh dibawah 0,60sehingga 

disimpulkan antar variabel bebas tidak terjadi 

multikolinieritas. 

2) Menggunakan besaran tolerance (α) dan 

variance  inflation factor (VIF). 

Jika menggunakan alpha/tolerance = 10% 

atau 0,10, maka VIF = 10. Dari output besar 

VIF hitung (VIF X1= 1,439 dan VIF X2 = 

1,349) < VIF = 10 dan semua tolarence 

variabel bebas (0,695 = 69,5%) diatas 10% 

dapat disimpulkan bahwa antar variabel 

bebas tidak terjadi multikolinieritas. 

d. Uji Heteroskodastisitas 

Uji heteroskodastisitas digunakan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dan residual pada suatu 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi heteroskodastisitas. Uji 

heteroskodastisitas penelitian ini diuji dengan 

menggunakan bantuan SPSS versi 21.0. 

pengujian ini apabila terjadi pada scatterplot 

titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED 

dan SREID menyebar dibawah maupun diatas 

titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak 

mempunyai pola yang teratur, maka tidak terjadi 
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heteroskodastisitas.untuk lebih jelasnya hasil 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 4.1 

Uji Heteroskodastisitas 

 
Berdasarkan Uji Heteroskodastisitas di 

atas, terjadi pada scatterplot titik hasil 

pengolahan data antara ZPRED dan SRESID 

menyebar dibawah maupun diatas titik origin 

(angka 0) pada sumbu y dan tidak mempunyai 

pola yang teratur, maka tidak terjadi 

heteroskodastisitas.  
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2. Uji Hipotesis 

a. Analisis Pengaruh Pembelajaran Kitab Matan 

Jaariyyah Terhadap Kemampuan Membaca 

Al-Qur’an Santri Madrasah Diniyah 

Riyadlotusy Syubban Pondok Pesantren Al-

Hasan Tahun Pelajaran 2018/2019 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

pembelajaran kitab Matan Jazariyyah terhadap 

kemampuan membaca al-Qur‟an santri Madrasah 

Diniyah Riyadlotusy Syubban, maka peneliti 

menggunakan tekhik perhitungan linier 

sederhana dengan bantuan SPSS versi 21.0. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

1) Persamaan Regresi Sederhana 

Tabel 4.18 

Persamaaan Regresi Sederhana Pengaruh 

PembelajaranKitab Matan Jazariyyah Terhadap Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 
(Constant) 72.422 4.517  16.035 .000 

Pembelajaran .265 .074 .548 3.584 .001 

 

Pada tabel Coefficient pada kolom B 

pada constanta (a) adalah 72,422 sedang 

nilai pembelajaran kitab Matan Jaariyyah 
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(b) 0,265 sehingga persamaan regresinya 

dapat ditulis: 

Y = a + bX 

= 72,422 + 0,265X 

Keterangan: 

Y = Variabel dependen 

X = Variabel independen 

a = Nilai konstanta 

b = Koefisien regresi 

Sehingga dari persamaan tersebut 

dapat diterjemahkan: 

a) Konstanta sebesar 72,422 artinya jika 

pembelajaran kitab Matan Jazariyyah 

nilainya 0,265 maka kemampuan 

membaca Al-Qur‟an santri nilainya 

72,422. 

b) Koefisien regresi variabel pembelajaran 

kitab Matan Jazariyyah sebesar 0,265 

artinya jika pembelajaran kitab Matan 

Jazariyyah mengalami kenaikan satu 

satuan, maka kemampuan membaca Al-

Qur‟an akan mengalami peningkatan 

0,265 satuan. Koefisien bernilai positif 

artinya hubungan antara pembelajaran 

kitab Matan Jazariyyah dengan 

kemampuan membaca Al-Qur‟an adalah 

positif, artinya semakin tinggi 

pembelajaran kitab Matan Jazariyyah 
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maka semakin meningkat kemampuan 

membaca Al-Qur‟an. 

2) Uji F (𝐅𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 dan 𝐅𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 ) 

Uji F digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen atau tidak. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut: 
Tabel 4.19 

Uji F Pengaruh Pembelajaran Kitab Matan 

Jazariyyah Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 
242.729 1 242.72

9 

12.848 .001b 

Residual 566.771 30 18.892   

Total 809.500 31    

a. Dependent Variable: Kemampuan 

b. Predictors: (Constant), Pembelajaran 

Hipotesis:  

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan 

pembelajaran kitab Matan Jaariyyah 

terhadap kemampuan membaca al-

Qur‟an santri Madrasah Diniyah 

Riyadlotusy Syubban Pondok 

Pesantren Al-Hasan Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan 

pembelajarankitab Matan Jazariyyah 

terhadap kemampuan membaca al-

Qur‟an ssantri Madrasah Diniyah 

Riyadlotusy Syubban Pondok 
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Pesantren Al-Hasan Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova 

diperoleh Fhitung = 12,848  > Ftabel  = 4,17 

sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 

0,001 < 0,05. Dengan demikian disimpulkan 

Ho ditolak yang berarti terima Ha yaitu ada 

pengaruh yang signifikan pembelajaran kitab 

Matan Jazariyyah terhadap kemampuan 

membaca al-Qur‟an santri Madrasah Diniyah 

Riyadlotusy Syubban Pondok Pesantren Al-

Hasan Tahun Pelajaran 2018/2019. 

3) Koefisien Determinasi (𝐑𝟐) dan 

Interpretasi 

a) Koefisien Determinasi (𝐑𝟐) 

Nilai koefisien determinasi (R2) 

dapat dilihat pada tabel hasil pengolahan 

data regresi liniersederhana bagian Model 

Summary. Lebih jelasnya lihat tabel 

berikut ini: 
Tabel 4.20 

Koefisien Determinasi Pengaruh Pembelajaran 

Kitab Matan Jazariyyah Terhadap Kemampuan 

Membaca al-Qur’an 

Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .548
a
 .300 .277 4.34654 

a. Predictors: (Constant), Pembelajaran 
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b) Interpretasi  

Tabel diatas menjelaskan besarnya 

nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 

0,548 dan dijelaskan besar presentase 

pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat yang disebut koefisien 

determinasi yang merupakan hasil dari 

penguatan R. Dari output tersebut 

diperoleh koefisien R2 sebesar 0,300 

yang mengandung pengertian bahwa 

pengaruh pembelajaran kitab Matan 

Jazariyyah terhadap kemampuan 

membaca al-Qur‟an santri Madrasah 

Diniyah Riyadlotusy Syubban Pondok 

Pesantren Al-Hasan adalah 30,0%, dan 

70,0% di pengaruhi oleh faktor lain. 

b. Analisis Pengaruh Kedisiplinan Santri 

Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

Santri Madrasah Diniyah Riyadlotusy 

Syubban Pondok Pesantren Al-Hasan Tahun 

Pelajaran 2018/2019 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

kedisiplinan santri terhadap kemampuan 

membaca al-Qur‟an santri Madrasah Diniyah 

Riyadlotusy Syubban, maka peneliti 

menggunakan tekhik perhitungan linier 

sederhana dengan bantuan SPSS versi 21.0. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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1) Persamaan Regresi Sederhana 
Tabel 4.21 

Persamaaan Regresi Sederhana Pengaruh Kedisiplinan 
Santri Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 
(Constant) 76.442 4.233  18.060 .000 
Kedisipli
nan 

.225 .078 .464 2.873 .007 

a. Dependent Variable: Kemampuan 

Pada tabel Coefficient pada kolom B pada 

constanta (a) adalah 76,442 sedang nilai 

kedisiplinan santri (b) 0,225 sehingga 

persamaan regresinya dapat ditulis: 

Y = a + bX 

= 76,442 + 0,225X 

Keterangan: 

Y = Variabel dependen 

X = Variabel independen 

a = Nilai konstanta 

b = Koefisien regresi 

Sehingga dari persamaan tersebut 

dapat diterjemahkan: 

a)  Konstanta sebesar 76,442 artinya jika 

kedisiplinan santri nilainya 0,225 maka 

kemampuan membaca Al-Qur‟an santri 

nilainya 76,442. 

b) Koefisien regresi variabel kedisiplinan 

santri 0,225 artinya jika kedisiplinan 

santri mengalami kenaikan satu satuan, 
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maka kemampuan membaca Al-Qur‟an 

akan mengalami peningkatan 0,225 

satuan. Koefisien bernilai positif artinya 

hubungan antara kedisiplinan santri 

dengan kemampuan membaca Al-Qur‟an 

adalah positif, artinya semakin tinggi 

kedisiplinan santri maka semakin 

meningkat kemampuan membaca Al-

Qur‟an. 

2) Uji F (𝐅𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 dan 𝐅𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 ) 

Uji F digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen atau tidak. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut: 
Tabel 4.22 

Uji F Pengaruh Kedisiplinan Santri Terhadap 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 
174.637 1 174.63

7 

8.252 .007
b
 

Residual 634.863 30 21.162   

Total 809.500 31    

a. Dependent Variable: Kemampuan 

b. Predictors: (Constant), Kedisiplinan 

 

Hipotesis:  

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan 

kedisiplinan santri terhadap 

kemampuan membaca al-Qur‟an santri 
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Madrasah Diniyah Riyadlotusy 

Syubban Pondok Pesantren Al-Hasan 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan 

kedisiplinan santri terhadap 

kemampuan membaca al-Qur‟an ssantri 

Madrasah Diniyah Riyadlotusy 

Syubban Pondok Pesantren Al-Hasan 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova 

diperoleh Fhitung = 8,252  > Ftabel = 4,17 

sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 

0,007 < 0,05. Dengan demikian disimpulkan 

Ho ditolak yang berarti terima Ha yaitu ada 

pengaruh yang signifikan kedisiplinan santri 

terhadap kemampuan membaca al-Qur‟an 

santri Madrasah Diniyah Riyadlotusy 

Syubban Pondok Pesantren Al-Hasan Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

3) Koefisien Determinasi (𝐑𝟐) dan 

Interpretasi 

a) Koefisien Determinasi (𝐑𝟐) 

Nilai koefisien determinasi (R2) 

dapat dilihat pada tabel hasil pengolahan 

data regresi liniersederhana bagian Model 

Summary. Lebih jelasnya lihat tabel 

berikut ini: 
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Tabel 4.23 

Koefisien Determinasi Pengaruh Kedisiplinan 

Santri Terhadap Kemampuan Membaca al-

Qur’an 

Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 .464
a
 .216 .190 4.60023 

a. Predictors: (Constant), Kedisiplinan 

 

b) Interpretasi  

Tabel diatas menjelaskan 

besarnya nilai korelasi/hubungan (R) 

yaitu sebesar 0,464 dan dijelaskan besar 

presentase pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat yang disebut 

koefisien determinasi yang merupakan 

hasil dari penguatan R. Dari output 

tersebut diperoleh koefisien R2 sebesar 

0,216 yang mengandung pengertian 

bahwa pengaruh kedisiplinan santri 

terhadap kemampuan membaca al-Qur‟an 

santri Madrasah Diniyah Riyadlotusy 

Syubban Pondok Pesantren Al-Hasan 

adalah 21,6%, dan 78,4% di pengaruhi 

oleh faktor lain. 
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c. Analisis Pengaruh Pembelajaran Kitab Matan 

Jazariyyah dan Kedisiplinan Santri terhadap 

Kemampuan Membaca al-Qur’an Santri 

Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban 

Pondok Pesantren Al-Hasan Tahun Pelajaran 

2018/2019 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

pembelajaran kitab Matan Jazariyyah dan 

kedisiplinan santri terhadap kemampuan 

membaca al-Qur‟an santri Madrasah Diniyah 

Riyadlotusy Syubban, maka peneliti 

menggunakan tekhik perhitungan linier berganda 

dengan bantuan SPSS versi 21.0. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

1) Persamaan Regresi Berganda 
Tabel 4.24 

Persamaaan Regresi Berganda Pengaruh Pembelajaran 

Kitab Matan Jazariyyah dan Kedisiplinan Santri 

Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 
70.184 4.79

5 

 14.637 .000 

Pembelajaran .203 .088 .419 2.310 .028 

Kedisiplinan .113 .088 .233 1.286 .209 

a. Dependent Variable: Kemampuan 

 

Pada tabel Coefficient pada kolom B 

pada constanta (a) adalah 70,184 sedang 
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nilai pembelajaran kitab Matan Jazariyyah 

(b1) 0,203 dan kedisiplinan santri (b2)0,113 

sehingga persamaan regresinya dapat ditulis: 

Y = a + b1X + b2X 

= 70,184 + 0,203X + 0,113X 

Keterangan: 

Y = Variabel dependen 

X = Variabel independen 

a = Nilai konstanta 

b = Koefisien regresi 

Sehingga dari persamaan tersebut 

dapat diterjemahkan: 

a)  Konstanta sebesar 70,184 artinya jika 

pembelajaran kitab Matan Jaariyyah dan 

kedisiplinan santri nilainya 0,203 dan 

0,113 maka kemampuan membaca Al-

Qur‟an santri nilainya 70,184. 

b) Koefisien regresi variabel pembelajaran 

kitab Matan Jaariyyah dan kedisiplinan 

santri 0,203 dan 0,113 artinya jika 

kedisiplinan santri mengalami kenaikan 

satu satuan, maka kemampuan membaca 

Al-Qur‟an akan mengalami peningkatan 

0,203 dan 0,113 satuan. Koefisien 

bernilai positif artinya hubungan antara 

kedisiplinan santri dengan kemampuan 

membaca Al-Qur‟an adalah positif, 

artinya semakin tinggi kedisiplinan santri 
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maka semakin meningkat kemampuan 

membaca Al-Qur‟an. 

2) Uji F (𝐅𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 dan 𝐅𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 ) 

Uji F digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen atau tidak. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut: 
 

Tabel 4.25 

Uji F Pengaruh Pembelajaran Kitab Matan 

Jazariyyah Kedisiplinan Santri Terhadap Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 
273.300 1 136.65

0 

7.391 .003
b
 

Residual 256.200 29 18.490   

Total 809.500 31    

a. Dependent Variable: Kemampuan 

b. Predictors: (Constant), Kedisiplinan, pembelajaran 

Hipotesis:  

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara pembelajaran kitab Matan 

Jazariyyah dan kedisiplinan santri 

terhadap kemampuan membaca al-

Qur‟an santri Madrasah Diniyah 

Riyadlotusy Syubban Pondok 

Pesantren Al-Hasan Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara 

pembelajaran kitab Matan Jazariyyah 
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dan kedisiplinan santri terhadap 

kemampuan membaca al-Qur‟an 

ssantri Madrasah Diniyah Riyadlotusy 

Syubban Pondok Pesantren Al-Hasan 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova 

diperoleh Fhitung = 7,391 >Ftabel = 3,33 

sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 

0,003 < 0,05. Dengan demikian disimpulkan 

Ho ditolak yang berarti terima Ha yaitu ada 

pengaruh yang signifikan antara 

pembelajaran kitab Matan Jaariyyah dan 

kedisiplinan santri terhadap kemampuan 

membaca al-Qur‟an santri Madrasah Diniyah 

Riyadlotusy Syubban Pondok Pesantren Al-

Hasan Tahun Pelajaran 2018/2019. 

3) Koefisien Determinasi (𝐑𝟐) dan 

Interpretasi 

a) Koefisien Determinasi (𝐑𝟐) 

Nilai koefisien determinasi (R2) 

dapat dilihat pada tabel hasil pengolahan 

data regresi liniersederhana bagian Model 

Summary. Lebih jelasnya lihat tabel 

berikut ini: 
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Tabel 4.26 

Koefisien Determinasi Pengaruh 

Pembelajaran Kitab Matan Jazariyyah dan 

Kedisiplinan Santri Terhadap Kemampuan 

Membaca al-Qur’an 

Model Summary
b
 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 .581
a
 .338 .292 4.29996 

a. Predictors: (Constant), Kedisiplinan, 

Pembelajaran 

b. Dependent Variable: Kemampuan 

b) Interpretasi  

Tabel diatas menjelaskan 

besarnya nilai korelasi/hubungan (R) 

yaitu sebesar 0,581 dan dijelaskan besar 

presentase pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat yang disebut 

koefisien determinasi yang merupakan 

hasil dari penguatan R. Dari output 

tersebut diperoleh koefisien R2 sebesar 

0,338 yang mengandung pengertian 

bahwa pengaruh pembelajaran kitab 

Matan Jazariyyah dan kedisiplinan santri 

terhadap kemampuan membaca al-Qur‟an 

santri Madrasah Diniyah Riyadlotusy 

Syubban Pondok Pesantren Al-Hasan 

adalah 33,8%, dan 66,2% di pengaruhi 

oleh faktor lain. 
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D. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Pengaruh Pembelajaran Kitab Matan Jazariyyah 

terhadap Kemampuan Membaca al-Qur’an 

Santri Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban 

Pondok Pesantren Al-Hasan 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier 

sederhana mengenai pembelajaran kitab Matan 

Jariyyah terhadap Kemampuan Membaca al-Qur‟an 

diperoleh Fhitung = 12,848  > Ftabel  = 3,17 sehingga 

H0 ditolak. Hal itu berarti pembelajaran kitab Matan 

Jazariyyah berpengaruh secara signifikan terhadap 

kemampuan membaca al-Qur‟an santri Madrasah 

Diniyah Pondok Pesantren Al-Hasan. Besar 

koefisien determinasi (R2) 0,300 artinya 

pembelajaran kitab Matan Jaariyyah berpengaruh 

sebesar 30,0% terhadap kemampuan membaca al-

Qur‟an santri Madrasah Diniyah Riyadlotusy 

Syubban Pondok Pesantren Al-Hasan tahun 

pelajaran 2018/2019, sedangkan 70,0% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. 

Adapun penelitian skripsi Sam Rizqi 

Ramadhan pengaruh nazam Jazariyyah terhadap 

kemampuan bacaan al-Qur‟an dengan simpulan 

bahwa uji t diperoleh thitung = 3,567 > ttabel  = 2,030 

sehingga H0 ditolak, terdapat pengaruh Jazariyyah 

terhadap kemampuan bacaan al-Qur‟an.
102
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 Sam Rizqi Ramadhan, Pengaruh Nazam Jazariyyah terhadap 

Kemampuan Bacaan Qur‟an Santri di Pondok Pesantren Al-
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Didalam kitab Jazariyah karya Khayr 

Syamsuddin Muhammad Muhammad al-Jazari 

sebagian syairnya mengatakan bahwa membaca al-

Qur‟an dengan tajwid hukumnya wajib. Siapa saja 

yang membaca al-Qur‟an tanpa memakai tajwid, 

hukumnya dosa. Karena sesungguhnya Allah 

menurunkan al-Qur‟an beikut tajwidnya. 

Demikianlah yang sampai kepada kita dari-Nya. Ini 

artinya, secara tidak langsung kitapun dituntut untuk 

mempelajari ilmu tentang tata cara membaca al-

Qur‟an tartil. Ilmu yang dimaksud tidak lain adalah 

ilmu tajwid.
103

 Dengan demikian, secara umum 

dapat dikatakan bahwa pembelajaran kitab Matan 

Jazariyyah berpengaruh secara signifikan terhadap 

kemampuan membaca al-Qur‟an santri.  

2. Pengaruh Kedisiplinan Santri terhadap 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an Santri 

Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban Pondok 

Pesantren Al-Hasan 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier 

sederhana mengenai kedisiplinan santri terhadap 

kemampuan membaca al-qur‟an diperoleh Fhitung = 

8,252  > Ftabel = 3,17 sehingga H0 ditolak. Hal itu 

berarti kedisiplinan santri berpengaruh secara 

signifikan terhadap kemampuan membaca al-Qur‟an 

santri Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban 

                                                                                                                     
Qur‟aniyyah Tangerang Selatan (Skripai:  UIN Syaif Hidayatullah, 

Jakarta, 2018), 104. 
103
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Pondok Pesantren Al-Hasan. Besar koefisien 

determinasi (R2) 0,216 artinya kedisiplinan santri 

berpengaruh sebesar 21,6% terhadap kemampuan 

membaca al-Qur‟an santri Madrasah Diniyah 

Riyadlotusy Syubban Pondok Pesantren Al-Hasan 

tahun 2018/2019, sedangkan 78,4% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak termasuk dalam model. 

Adapun dalam penelitian Cahya Setiawati 

diperoleh R2 sebasar 0,494 menunjukkan bahwa 

kedisiplinan berpengaruh terhadap kemampuan 

membaca al-Qur‟an sebesar 49,4%. Sehingga ada 

pengaruh positif antara kedisiplinan santri terhadap 

kemampuan membaca al-Qur‟an.
104

 

Said Agil Husin Al Munawar menyatakan 

bahwa al-Qur‟an adalah sumber utama ajaran islam 

dan pedoman hidup bagi setiap muslim . Al-Qur‟an 

bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan 

manusia dengan tuhan, tetapi juga mengatur 

hubungan manusia dengan sesamanya serta manusia 

dengan sekitarnya. Untuk memahami ajaran islam 

secara sempurna di perlukan pemahaman terhadap 

kandungan al-Qur‟an dan mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan 

konsisten. Bagi para pelajar, belajar dengan 

sungguh-sungguh dan menerapkan disiplin diri 

adalah kunci agar hasil yang dicapainya sesuai 

dengan harapan, yaitu bisa membaca al-Qur‟an 

                                                           
104

 Cahya Setiawati, Pengaruh Kedisiplinan Santri terhadap 

Kemampuan Membaca al-Qur‟an (Skripsi: IAIN, Ponorogo,  2017),  94. 
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dengan tepat dan benar.
105

 Dengan demikian, secara 

umum dapat dikatakan bahwa kedisiplinan santri 

berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan 

membaca al-Qur‟an santri. 

3. Pengaruh Pembelajarn Kitab Matan Jazariyyah 

dan Kedisiplinan Santri terhadap Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an Santri Madrasah Diniyah 

Riyadlotusy Syubban Pondok Pesantren Al-

Hasan 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier 

ganda mengenai pembelajaran kitab Matan 

Jazariyyah dan kedisiplinan santri terhadap 

kemampuan membaca al-Qur‟an diperoleh Fhitung = 

7,391 > Ftabel = 3,33 sehingga H0 ditolak. Hal ini 

berarti pembelajaran kitab Matan Jazariyyah dan 

kedisiplinan santri berpengaruh secara signifikan 

terhadap kemampuan membaca al-Qur‟an santri 

Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban Pondok 

Pesantren Al-Hasan. Besar keofisien determinasi 

(R2) 0,338 artinya pembelajaran kitab Matan 

Jazariyyah dan kedisiplinan santri berpengaruh 

sebesar 33,8% terhadap kemampuan membaca al-

Qur‟an santri Madrasah Diniyah Riyadlotusy 

Syubban Pondok Pesantren Al-Hasan tahun 

pelajaran 2018/2019, sedangkan 66,2% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. 
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 Endah Atika, “Pengaruh Kedisiplinan Terhadap Kemampuan 

Menghafal Al-Qur‟an Siswa di MAS Al-Mukhlishin Kabupaten 

Batubara”, (Skripsi: Universitas Dharmawangsa, Medan, 2017), 101. 
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Aspek-aspek yang mempengaruhi kemampuan 

membaca al-Qur‟an ada 2, yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal seperti minat, bakat, 

motivasi dan kecerdasan/IQ. Sedangkan faktor 

eksternal seperti lingkungan sosial maupun non 

sosial, kurikulum, program, sarana serta guru.
106

 

Pembelajaran termasuk dalam kurikulum, yaitu agar 

terlaksananya  suatu kurikulum, sedangkan 

kedisiplinan bagian dari lingkungan non sosial. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan pembelajaran kitab Matan 

Jazariyyah dan kedisiplinan santri terhadap 

kemampuan membaca al-Qur‟an santri Madrasah 

Diniyah Riyadlotusy Syubban Pondok Pesantren Al-

Hasan tahun pelajaran 2018/2019. 
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 Maidi Harun dan Muniroh, Kemampuan Baca Tulis Al-

Qur‟an, 16. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian analisis pembahasan penelitian diatas, 

peneliti dapat menyimpulkan tiga hal berkaitan dengan 

rumusan masalah: 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara pembelajaran 

kitab Matan Jazariyyah  terhadap kemampuan 

membaca al-Qur‟an santri Madrasah Diniyah 

Riyadlotusy Syubban Pondok Pesantren Al-Hasan 

Tahun 2018/2019 yang diperoleh dari Fhitung  = 

12,848 > Ftabel  = 4,17 sehinggaa Ho ditolak dan Ha 

diterima. Dengan presentase pengaruh sebesar 30,0% 

sedangkan 70,0% dipengaruhi oleh faktor yang tidak 

termasuk dalam model. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan 

santri  terhadap kemampuan membaca al-Qur‟an 

santri Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban 

Pondok Pesantren Al-Hasan Tahun 2018/2019 yang 

diperoleh dari Fhitung  = 8,252 > Ftabel  = 4,17 

sehinggaa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan 

presentase pengaruh sebesar 21,6% sedangkan 

78,4% dipengaruhi oleh faktor yang tidak termasuk 

dalam model. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara pembelajaran 

kitab Matan Jazariyyah dan kedisiplinan santri  

terhadap kemampuan membaca al-Qur‟an santri 
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Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban Pondok 

Pesantren Al-Hasan Tahun 2018/2019 yang 

diperoleh dari Fhitung  = 7,391 > Ftabel  = 3,33 

sehinggaa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan 

presentase pengaruh sebesar 33,8% sedangkan 

66,2% dipengaruhi oleh faktor yang tidak termasuk 

dalam model. 

 

B. Saran 

Sesuai dengan kesimpulan penelitian yang penulis 

lakukan di Madrasah Diniyah Riyadlotusy Syubban Pon-

Pes Al-Hasan, penulis memberikan beberapa saran yang 

nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur‟an santri. 

Adapun saran-saran tersebut dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Seluruh santri hendaknya selalu meningkatkan 

semangat dalam belajar kitab Matan Jazariyyah, 

agar memiliki kemampuan membaca al-Qur‟an yang 

baik. Serta memiliki kesadaran penuh bahwa belajar 

ilmu-ilmu membaca al-Qur‟an itu fardlu kifayah dan 

wajib dalam mengamalkannya. Selain itu santri 

harus disiplin dalam belajar ilmu-ilmu membaca al-

Qur‟an agar tercapai tujuan yang diharapkan. 

Adapun caranya dengan disiplin mengikuti 

pembelajaran kitab Matan Jaariyyah ataupun kitab-

kitab ilmu tajwid lainnya memperoleh kemampuan 

membaca al-Qur‟an yang lebih baik. 
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2. Bagi para uztad bersama segenap warga madrasah 

untuk terus berupaya dan berinovasi serta bersikap 

kreatif guna meningkatkan kemampuan santri dalam 

membaca al-Qur‟an terutama dengan menerapkan 

metode-metode yang lebih menarik bagi santri untuk 

mengikuti pembelajaran.  
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