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Baca Tulis Qur’an) Terhadap Kemampuan Membaca 

Al-Qur’an Siswa Kelas X SMKN 1 Ponorogo Tahun 
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Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, 

Dr. Muhammad Thoyib, M.Pd.   

Kata Kunci: Motivasi Belajar, Keaktifan Siswa, 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

Kemampuan membaca Al-Qur‟an adalah kesanggupan 

seseorang dalam melafalkan apa yang ditulis dalam Al-

Qur‟an, karena seseorang diharuskan dapat membaca Al-

Qur‟an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. 

Peserta didik diharuskan dapat membaca Al-Qur‟an dengan 

baik karena bertujuan untuk memelihara kitab suci, menjadi 

petunjuk dan pengajaran bagi kehidupan dunia, menguatkan 

iman, mendorong pada kebaikan dan mencegah 

kemungkaran. Namun realita sekarang ini masih banyak 

ditemukan beberapa peserta didik yang belum baik dan 

benar dalam membaca Al-Qur‟an. Hal tersebut dikarenakan 

kurangnya motivasi belajar peserta didik dalam belajar 

membaca Al-Qur‟an sehingga peserta didik kurang aktif 

dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut. 
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Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui 

signifikansi pengaruh antara motivasi belajar terhadap 

kemampuan baca Al-Qur‟an siswa kelas X SMKN 1 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. (2) Untuk mengetahui 

signifikansi pengaruh antara keaktifan siswa dalam 

pembelajaran TBTQ terhadap kemampuan baca Al-Qur‟an 

siswa kelas X SMKN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 

(3) Untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara motivasi 

belajar dan keaktifan siswa dalam pembelajaran TBTQ 

terhadap kemampuan baca Al-Qur‟an siswa kelas X SMKN 

1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 

Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kuantitatif, 

dengan jumlah sampel 92 responden dan dijadikan sampel 

penelitian dengan menggunakan simple random sampling. 

Serta menggunakan analisis regresi linier sederhana dan 

berganda, instrumen pengumpulan data yang digunakan 

adalah angket, observasi, dokumentasi, dan tes. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Adanya 

pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur‟an dimana diperoleh nilai 

Fhitung (14,020) ≥ Ftabel (3,95), sehingga Ho ditolak/Ha 

diterima. Hal ini berarti motivasi mempunyai pengaruh 

terhadap kemampuan membaca Al-Qur‟an sebesar 13,5%. 

(2) Adanya pengaruh yang signifikan antara keaktifan siswa 

dalam pembelajaran TBTQ terhadap kemampuan membaca 

Al-Qur‟an dimana diperoleh nilai Fhitung (5,711) ≥ Ftabel 

(3,95), sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti 
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keaktifan siswa dalam pembelajaran TBTQ mempunyai 

pengaruh terhadap kemampuan membaca Al-Qur‟an sebesar 

6%. (3) Adanya pengaruh yang signifikan antara motivasi 

dan keaktifan siswa dalam pembelajaran TBTQ terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur‟an dimana diperoleh nilai 

Fhitung (6,944) ≥ Ftabel (3,10), sehingga Ho ditolak/Ha 

diterima. Hal ini berarti motivasi belajar dan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran TBTQ mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kemampuan membaca Al-Qur‟an 

sebesar 13,5%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha yang bersifat mendidik, 

membimbing, membina, mempengaruhi, dan 

mengarahkan setiap peserta didik yang dapat dilakukan 

secara formal maupun informal. Lembaga pendidikan 

sekolah, keluarga, dan masyarakat serta lingkungan 

sekitar dapat menjadi media pendidikan atau 

penyebaran ilmu pengetahuan.
1
 

Jadi, pendidikan adalah fasilitas dalam 

meningkatkan sumber daya manusia. Keberhasilan 

suatu pendidikan dapat dilihat jika tujuan 

pendidikannya sudah tercapai, yang mana sudah 

tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 20 Tahun 2003 yang berbunyi: 

“Pendidikan nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman, dan bertaqwa 

kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

                                                           
       

1
 Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: CV. Pustaka 

Setia, 2017), 11. 
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menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”.
2
 

Dalam Undang-Undang tersebut tercantum tujuan 

pendidikan nasional yaitu menjadikan peserta didik 

sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan yang Maha Esa, sehingga diperlukan adanya 

pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam 

adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam 

meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan 

agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, 

dan latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk 

menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan 

antar umat beragama dalam masyarakat untuk 

mewujudkan persatuan nasional.
3
 

Secara umum pendidikan agama Islam merupakan 

mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran 

dasar yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan Hadist.
4
 Mata 

pelajaran pendidikan agama Islam itu secara 

keseluruhannya terliput dalam lingkup Al-Qur‟an dan 

                                                           
       

2
 Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003, Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: PT. Kloang Klede Putra Timur 

bekerja sama dengan Koperasi Primer Praja Mukti 1 Departemen Dalam 

Negeri, 2003), 6. 

       
3
 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2008), 75-76. 

       
4
 Amin Haedari, Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(SMA) (Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang 

dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 48. 
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Hadist, keimanan, akhlak, fiqih/ibadah, dan sejarah.
5
 

Namun dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada 

pembelajaran Al-Qur‟an dan Hadist yang mana 

didalamnya seorang peserta didik dituntut untuk mampu 

membaca Al-Qur‟an. 

Al-Qur‟an merupakan kalam Allah SWT yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang 

didalamnya berisi ajaran-ajaran yang 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.
6
 

Kemampuan membaca Al-Qur‟an adalah 

kesanggupan seseorang dalam melafalkan apa yang 

ditulis dalam Al-Qur‟an, karena seseorang diharuskan 

dapat membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar 

sesuai dengan kaidah tajwid. Peserta didik diharuskan 

dapat membaca Al-Qur‟an dengan baik karena 

bertujuan untuk memelihara kitab suci, menjadi 

                                                           
       

5
 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 13. 
6
 Ibid. 
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petunjuk dan pengajaran bagi kehidupan dunia, 

menguatkan iman, mendorong pada kebaikan dan 

mencegah kemungkaran.
7
 

Berbicara mengenai realita sekarang ini, 

khususnya pada lingkungan sekolah masih banyak 

ditemukan beberapa peserta didik yang belum membaca 

Al-Qur‟an dengan baik dan benar. Hal ini berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan peneliti melalui berita dan 

media massa, yaitu melihat keadaan siswa secara umum 

yang masih kesulitan dalam membaca Al-Qur‟an 

dengan baik dan benar dikarenakan kurangnya 

pembelajaran membaca Al-Qur‟an disekolah-sekolah 

selain itu juga faktor dari keluarga yang kurang dalam 

mengarahkan anaknya untuk belajar membaca Al-

Qur‟an sehingga minat siswa dalam belajar membaca 

Al-Qur‟an kurang. Seseorang dapat dikatakan membaca 

Al-Qur‟an dengan baik dan benar apabila ia sudah 

memenuhi kaidah-kaidah pembacaan Al-Qur‟an 

diantaranya adalah kelancaran dalam membaca dan 

kesesuaian dengan tajwid selain itu juga memperhatikan 

makharijul huruf dan memahami makna yang 

terkandung dalam bacaan tersebut.
8
 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi 

kemampuan membaca Al-Qur‟an. Kemampuan 

                                                           
7
 Maidir Harun dan Munawiroh, Kemampuan Baca Tulis Al-

Qur’an Siswa SMA (Jakarta: Balitbang, 2007), 15.  
8
 Endah Hapsari, Anak Sekarang Banyak yang tak Bisa Baca 

Alqur’an, Ini Buktinya (Replubika, 28 Januari 2013). 
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membaca Al-Qur‟an secara garis besar dipengaruhi oleh 

tiga faktor, yaitu: faktor fisiologis, faktor psikologis dan 

faktor lingkungan. Faktor fisiologis atau jasmaniah ini 

berkaitan dengan kondisi fisik seseorang yang 

berpengaruh pada kesehatan manusia. Faktor psikologis 

adalah faktor yang berasal dari sifat bawaan seseorang. 

Adapun faktor yang tercangkup dalam faktor psikologis 

yaitu: 1) Intelegensi atau kecerdasan, 2) Motivasi 

belajar 3) Minat baca, dan 4) Sikap siswa. Faktor 

lingkungan diantaranya yaitu latar belakang dan 

pengalaman siswa dirumah dan faktor sosial ekonomi.
9
 

Sikap siswa adalah gejala internal yang 

berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk 

mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap 

terhadap obyek barang baik positif maupun negatif.
10

 

Ranah afektif menurut Krathwohl, Bloom dan Maisa 

dibedakan menjadi lima jenjang yang kompleks, 

diantaranya yaitu: 1) Receiving/attending (kepekaan 

dalam menerima stimulus), 2) Responding (partisipasi 

aktif peserta didik), 3) Valuing (menilai atau 

menghargai), 4) Organization (mengatur atau 

                                                           
       

9
 Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar (Jakarta: 

PT. Bumi Aksara, 2011), 16-29. 

       
10

 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan 

Pembelajaran (Yogyakarta: Teras, 2012), 122-127. 
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mengorganisasikan), dan 5) Characterization by evalue 

or calue complex (karakterisasi dengan suatu nilai).
11

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

peneliti di SMKN 1 Ponorogo, peneliti melihat bahwa 

ada beberapa peserta didik yang kurang baik dalam 

membaca Al-Qur‟an, sehingga hal itu menyebabkan 

siswa merasa kesulitan dalam memahami ayat-ayat Al-

Qur‟an yang ada dalam materi Pendidikan Agama 

Islam. Sebagian peserta didik belum dapat membaca 

Al-Qur‟an dengan baik dan benar karena kurangnya 

motivasi belajar siswa untuk belajar membaca Al-

Qur‟an dengan baik, sehingga peserta didik kurang aktif 

dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut. Selain 

itu juga karena metode pembelajaran dan cara 

pengajaran guru yang kurang menyenangkan, sehingga 

peserta didik kurang tertarik pada mata pelajaran 

tersebut.
12

 

Sekarang banyak sekali metode yang dipakai 

untuk belajar membaca Al-Qur‟an, yang mana metode 

tersebut menyenangkan sehingga peserta didik 

semangat untuk mengikuti proses pembelajaran 

tersebut. Di SMKN 1 Ponorogo menerapkan 

pembelajaran Tuntas Baca Tulis Qur‟an (TBTQ) 

dengan menggunakan metode wafa. Pembelajaran ini 

                                                           
       

11
 S. Eko Putro Widoyoko, Penilaian Hasil Pembelajaran di 

Sekolah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 41-43. 

       
12

 Observasi pada saat pelaksanaan Magang 2 di SMKN 1 

Ponorogo, pada tanggal 22 Oktober 2018. 
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dilakukan setiap hari Jum‟at pagi sebelum dimulainya 

pembelajaran dan dilakukan oleh semua siswa kelas X. 

Tujuan diadakannya pembelajaran TBTQ diharapkan 

siswa mampu membaca dan menulis Al-Qur‟an dan 

membantu siswa dalam memahami materi pelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang didalamnya terdapat 

ayat-ayat Al-Qur‟an.
13

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

pembelajaran membaca Al-Qur‟an di SMKN 1 

Ponorogo dengan judul “Pengaruh Motivasi Belajar 

dan Keaktifan Siswa dalam Pembelajaran TBTQ 

(Tuntas Baca Tulis Qur’an) terhadap Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an Siswa Kelas X SMKN 1 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019” 

 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor-faktor atau variabel yang dapat 

ditindak lanjuti dalam penelitian ini. Namun, karena 

luasnya bidang cakupan dan agar tidak terjadi 

kerancuan dalam penelitian serta mengingat adanya 

berbagai keterbatasan yang ada baik waktu, dana, 

maupun jangkauan penulis. Untuk itu dalam penelitian 

ini dibatasi pada masalah motivasi belajar dan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran Tuntas Baca Tulis Qur‟an 

                                                           
       

13
 Ibid. 
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(TBTQ) yang mempengaruhi kemampuan membaca Al-

Qur‟an siswa kelas X SMKN 1 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan 

diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara motivasi 

belajar terhadap kemampuan baca Al-Qur‟an siswa 

kelas X SMKN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan antara keaktifan 

siswa dalam pembelajaran TBTQ terhadap 

kemampuan baca Al-Qur‟an siswa kelas X SMKN 1 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan antara motivasi 

belajar dan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

TBTQ terhadap kemampuan baca Al-Qur‟an siswa 

kelas X SMKN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara 

motivasi belajar terhadap kemampuan baca Al-
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Qur‟an siswa kelas X SMKN 1 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara 

keaktifan siswa dalam pembelajaran TBTQ terhadap 

kemampuan baca Al-Qur‟an siswa kelas X SMKN 1 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 

3. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara 

motivasi belajar dan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran TBTQ terhadap kemampuan baca Al-

Qur‟an siswa kelas X SMKN 1 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang penulis harapkan dari penulisan 

penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini dapat 

menguji tentang ada atau tidaknya pengaruh 

motivasi belajar dan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran Tuntas Baca Tulis Qur‟an (TBTQ) 

terhadap kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi Lembaga 

Sebagai informasi tentang pentingnya 

pengaruh motivasi belajar dan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran Tuntas Baca Tulis Qur‟an 
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(TBTQ) terhadap kemampuan membaca Al-

Qur‟an siswa. 

b. Bagi sekolah/guru 

Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi 

dalam meningkatkan motivasi belajar dan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran Tuntas Baca 

Tulis Qur‟an (TBTQ) terhadap kemampuan 

membaca Al-Qur‟an siswa. 

c. Penulis lain 

Untuk memberikan inspirasi sekaligus 

motivasi belajar bagi peneliti lain, khususnya 

mahasiswa IAIN Ponorogo untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut yang terkait dengan 

gagasan peneliti. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami 

terhadap penulisan skripsi ini peneliti menyajikan 

dalam bentuk beberapa bab. Adapun pembahasan dalam 

skripsi ini sebagai berikut: 

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi 

latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan 

Bab kedua, berisi telaah hasil penelitian 

terdahulu, landasan teori motivasi belajar, keaktifan 

siswa dalam pembelajaran TBTQ, kemampuan 
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membaca Al-Qur‟an serta kerangka berpikir dan 

pengajuan hipotesis. 

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang 

meliputi rancangan penelitian, populasi dan sampel, 

instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data. 

Bab keempat, adalah hasil penelitian yang berisi 

gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, 

analisis data (pengujian hipotesis) serta interpretasi dan 

pembahasan. 

Bab kelima, adalah penutup dari laporan yang 

berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Disamping menggunakan buku-buku atau 

referensi yang relevan, peneliti juga melihat hasil 

penelitian terdahulu agar nantinya tidak terjadi 

kesamaan. Dalam telaah penelitian terdahulu ini peneliti 

menemukan bahwa: 

1. Skripsi milik Nur Aziz Tumiran, yang berjudul 

“Korelasi Antara Tingkat Intelegensi dan Motivasi 

dengan Prestasi Belajar Aqidah Akhlak Siswa Kelas 

XI MA Ronggowarsito Jetis Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2013/2014”. 

Tujuan penelitian tersebut adalah untuk 

mengetahui  adanya hubungan yang signifikan antara 

tingkat intelegensi siswa dan motivasi dengan 

prestasi belajar aqidah akhlak kelas XI MA 

Ronggowarsito Jetis Ponorogo tahun pelajaran 

2013/2014. 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data 

menggunakan metode angket dan dokumentasi. Dari 

hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 

korelasi yang signifikan antara tingkat intelegensi 

11 
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siswa dan motivasi dengan prestasi belajar aqidah 

akhlak kelas XI MA Ronggowarsito Jetis Ponorogo 

tahun pelajaran 2013/2014. Hal tersebut dibuktikan 

dari analisis bahwa dengan taraf signifikansi 5%, 

diperoleh Ftabel sebesar 3,42 sedangkan Fhitung sebesar 

10,641635. Sehingga Fhitung > Ftabel, artinya ada 

korelasi yang signifikan antara tingkat intelegensi 

dan motivasi dengan prestasi belajar aqidah akhlak 

siswa kelas XI MA Ronggowarsito Jetis Ponorogo 

tahun pelajaran 2013/2014. 

Persamaannya adalah sama-sama menggunakan 

tiga variabel dan sama-sama meneliti tentang 

motivasi. Perbedaannya terletak pada variabel 

keaktifan siswa (variabel X2) dan kemampuan 

membaca Al-Qur‟an (variabel Y1), dan lokasi 

penelitiannya juga berbeda, lokasi penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti di SMKN 1 Ponorogo 

sedangkan Nur Aziz Tumiran melakukan penelitian 

di MA Ronggowarsito Jetis Ponorogo. 

2. Skripsi milik Arif Budianto, yang berjudul 

“Hubungan Gaya Belajar dan Keaktifan Belajar 

Terhadap Hasil Belajar Gambar Teknik di SMK 

PIRI Sleman”. 

Tujuan penelitian tersebut adalah untuk 

mengetahui hubungan gaya belajar dan keaktifan 

belajar terhadap hasil belajar gambar teknik di SMK 

PIRI Sleman. 
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Metode penelitian yang digunakan adalah expost 

facto. Pengumpulan data menggunakan metode 

kuesioner, dokumentasi dan observasi. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 

regresi sederhana dan teknik regresi ganda. Dari 

hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya 

belajar  dan keaktifan belajar  secara bersama-sama 

memiliki hubungan positif terhadap hasil belajar 

gambar teknik  yang ditunjukkan dengan nilai Rhitung 

= 0,827 dan nilai  Fhitung lebih besar dari Ftabel sebesar 

12,991 > 3,88, koefisien determinasi = 0,631 yang 

artinya sebesar 63,1%  kedua variabel ini secara 

bersama-sama mempengaruhi hasil belajar pada 

mata pelajaran gambar teknik. 

Persamaannya adalah sama-sama menggunakan 

tiga variabel dan sama-sama meneliti tentang 

keaktifan belajar siswa. Perbedaannya terletak pada 

variabel motivasi belajar (variabel X1) dan 

kemampuan membaca Al-Qur‟an (variabel Y1), dan 

lokasi penelitiannya juga berbeda, lokasi penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti di SMKN 1 Ponorogo 

sedangkan Arif Budianto melakukan penelitian di 

SMK PIRI Sleman. 

3. Skripsi milik Khikmatu Susanti, yang berjudul 

“Pengaruh Minat Belajar Kitab Syifa Al-Jinan 

terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur‟an Siswa 

Kelas 1 Madrasah Diniyah Miftahul Huda Putri 
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Mayak Tonatan Ponorogo Tahun Ajaran 

2012/2013.” 

Tujuan penelitian tersebut adalah untuk 

mengetahui pengaruh minat belajar siswa pada 

pelajaran kitab Syifa Al-Jinan terhadap kemampuan 

membaca Al-Qur‟an di kelas 1 Madrasah Diniyah 

Miftahul Huda Putri Mayak Tonatan Ponorogo 

Tahun Ajaran 2012/2013. 

Metode penelitian tersebut menggunakan regresi 

linier sederhana. Sedangkan teknik pengumpulan 

datanya menggunakan angket dan tes. Dari hasil 

analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara minat belajar kitab 

Syifa Al-Jinan tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kemampuan membaca Al-Qur‟an di kelas 1 

Madrasah Diniyah Miftahul Huda Putri Mayak 

Tonatan Ponorogo Tahun Ajaran 2012/2013. 

Persamaannya adalah sama-sama meneliti 

tentang kemampuan membaca Al-Qur‟an. 

Perbedaannya pada penelitian milik Khikmatu 

Susanti hanya menggunakan dua variabel dan juga 

pada variabel X meneliti tentang minat belajar. 

Lokasi penelitiannya pun juga berbeda, lokasi 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SMKN 1 

Ponorogo sedangkan Khikmatu Susanti melakukan 

penelitian di Madrasah Diniyah Miftahul Huda Putri 

Mayak Tonatan Ponorogo. Selain itu teknik 
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pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah 

angket, dokumentasi, observasi dan tes. Sedangkan 

teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

Khikmatu Susanti hanya angket dan tes. 

 

 

 

 

B. Landasan Teori 

1. Motivasi Belajar  

a. Pengertian Motivasi Belajar  

Motivasi berasal dari kata lain “movere” 

yang berarti dorongan, daya penggerak atau 

kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau 

perbuatan. Kata “movere” dalam bahasa Inggris, 

sering disepadankan dengan ”motivation” yang 

berarti pemberian motif, penimbulan motif, atau 

hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan.
14

 

Menurut Sumadi Suryabrata motivasi belajar 

adalah keadaan dalam pribadi orang yang 

mendorong individu untuk melakukan aktivitas-

aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. Jadi 

motivasi belajar adalah suatu dorongan dari dalam 

diri individu untuk melakukan suatu tindakan 
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dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang 

direncanakan.
15

 

Motivasi belajar merupakan kemampuan 

seseorang untuk memotivasi diri sendiri tanpa 

memerlukan bantuan orang lain. Sehingga dalam 

proses pembelajaran, adanya motivasi belajar 

yang timbul dari dalam diri seorang individu 

sangat diperlukan, karena jika seorang individu 

tidak memiliki motivasi belajar dalam dirinya 

maka ia tidak akan melakukan proses belajar 

dengan maksimal. 

Konsep motivasi belajar yang berhubungan 

dengan tingkah laku seseorang dapat diklasifikasi 

sebagai berikut: 

1) Seseorang senang terhadap sesuatu, apabila ia 

dapat mempertahankan rasa senangnya maka 

akan termotivasi untuk melakukan kegiatan itu. 

2) Seseorang merasa yakin terhadap sesuatu, 

apabila ia yakin mampu menghadapi 

tantangan, maka biasanya orang tersebut 

terdorong melakukan kegiatan tersebut.
16

 

b. Fungsi Motivasi Belajar  
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Fungsi motivasi belajar menurut Hamalik 

adalah sebagai berikut:
17

 

1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi 

sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energy. Motivasi dalam hal ini 

merupakan motor penggerak dari setiap 

kegiatan yang akan dikerjakan. 

2) Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah 

tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian 

motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan 

yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan 

tujuannya. 

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan  

perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan 

yang serasi guna mencapai tujuan, dengan 

menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak 

bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seseorang 

siswa yang akan  menghadapi ujian dengan 

harapan dapat lulus, tentu akan melakukan 

kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan 

waktunya untuk bermain kartu atau membaca 

komik, sebab tidak serasi dengan tujuan.  

Motivasi belajar juga dapat berfungsi 

mengaktifkan atau meningkatkan kegiatan. Suatu 

perbuatan atau kegiatan yang tidak bermotif atau 
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 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT. 
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motifnya sangat lemah, akan dilakukan dengan 

tidak sungguh-sungguh, tidak terarah dan 

kemungkinan besar tidak akan membawa hasil. 

Sebaliknya, apabila motivasinya besar, terarah, 

dan penuh semangat, sehingga kemungkinan akan 

berhasil lebih besar.
18

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

motivasi belajar berfungsi sebagai pendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu dengan 

bergerak sesuai dengan arah tujuan yang akan 

dicapai, sehingga akan mencapai hasil yang 

maksimal. 

 

 

c. Macam-macam Motivasi Belajar 

Motivasi belajar dibagi menjadi dua, 

diantaranya yaitu: 

1) Motivasi Intrinsik 

Motivasi instrinsik adalah motivasi yang 

timbul dari dalam diri seseorang tanpa 

rangsangan dari luar.
19

 Motivasi ini datangnya 

secara alamiyah atau murni dari diri peserta 

didik itu sendiri sebagai wujud adanya 
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kesadaran diri dari lubuk hati yang paling 

dalam.
20

 

Apabila seseorang telah memiliki motivasi 

intrinsik dalam dirinya, maka ia secara sadar 

akan melakukan suatu kegiatan yang tidak 

memerlukan motivasi dari luar dirinya.
21

 

2) Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang 

timbul karena adanya rangsangan dari luar.
22

 

Motivasi ini datangnya disebabkan karena 

faktor-faktor diluar diri peserta didik.
23

 

Motivasi belajar dikatakan ekstrinsik apabila 

peserta didik menempatkan tujuan belajarnya 

diluar faktor-faktor situasi belajar. Peserta 

didik belajar karena hendak mencapai tujuan 

yang terletak diluar hal yang dipelajarinya.
24

 

Misalnya adalah peserta didik termotivasi 

karena adanya hadiah, nilai, atau hukuman. 

d. Cara Menggerakkan Motivasi Belajar Siswa 

                                                           
       

20
 Hanafiah dan Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran 

(Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 26. 

       
21

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 

2008), 150. 

       
22

 Rohmalia Wahab, Psikologi Belajar, 129. 

       
23

 Hanafiah dan Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran, 27. 

       
24

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, 149. 



31 

 

 

Ada beberapa bentuk dan cara untuk 

menggerakkan atau membangkitkan motivasi 

dalam belajar, diantaranya adalah:
25

 

1) Memberi angka 

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari  

nilai kegiatan belajarnya. Banyak siswa belajar 

yang utama justru untuk mencapai angka/nilai 

yang baik. Sehingga siswa biasanya yang 

dikejar adalah nilai hasil belajarnya. 

2) Pujian 

Pemberian pujian kepada murid atas hal-

hal yang telah dilakukan dengan berhasil besar 

manfaatnya sebagai pendorong belajar. Pujian 

menimbulkan rasa puas dan senang. 

3) Hadiah 

Cara ini dapat dilakukan misalnya 

pemberian hadiah pada akhir tahun kepada 

siswa yang mendapat hasil belajar yang baik. 

 

 

4) Kerja Kelompok 

Dalam kerja kelompok dimana melakukan 

kerjasama dalam kelompok, setiap anggota 

kelompok  berusaha untuk mempertahankan 
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nama baik kelompok menjadi pendorong yang 

kuat dalam kegiatan pembelajaran. 

5) Persaingan  

Baik kerja kelompok maupun persaingan 

memberikan motif-motif sosial kepada murid. 

Hanya saja persaingan individual akan 

menimbulkan pengaruh yang tidak baik, 

seperti rusaknya persahabatan, perkelahian, 

dan pertentangan. 

6) Hukuman 

Hukuman sebagai reinforcement yang 

negative tetapi kalau diberikan secara tepat dan  

bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena 

itu guru harus memahami prinsip-prinsip 

pemberian hukuman.
26

 

e. Indikator Motivasi Belajar  

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan 

internal dan eksternal pada siswa yang sedang 

belajar untuk mengadakan perubahan tingkah 

laku, pada umumnya dengan beberapa indikator 

dan unsur yang mendukung. Indikator motivasi 

belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
27

 

1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil. 
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2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam 

belajar. 

3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan. 

4) Adanya penghargaan dalam belajar. 

5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 

6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif, 

sehingga memungkinkan seseorang siswa 

dapat belajar dengan baik. 

Berdasarkan pejelasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa proses belajar dapat berjalan 

dengan baik apabila indikator motivasi belajar 

baik secara internal maupun eksternal terpenuhi 

dengan sempurna, sehingga dapat meningkatkan 

motivasi seorang individu untuk belajar dan 

mencapai tujuan pembelajaran. 

f. Pengaruh Motivasi terhadap Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an 

Motivasi merupakan hal yang sangat 

penting dalam kegiatan pembelajaran. Motivasi 

adalah suatu rangkaian usaha berbentuk kekuatan 

yang berfungsi mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan atau 

hasil yang diinginkan.
28

 

Motivasi belajar juga merupakan kebutuhan 

untuk mengembangkan kemampuan diri secara 

optimum, sehingga mampu berbuat yang lebih 
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baik lagi dan mencapai hasil yang ingin dicapai 

dengan maksimal.
29

 Tujuan dan hasil yang 

ditimbulkan oleh adanya motivasi dalam belajar 

ada bermacam-macam, tergantung tujuan apa 

yang ingin diraih oleh siswa tersebut. Dalam 

penelitian ini, hasil atau tujuan yang dimaksud 

adalah hasil kemampuan membaca Al-Qur‟an 

siswa.  

 

2. Keaktifan Siswa 

a. Pengertian Keaktifan Siswa 

Keaktifan berasal dari kata aktif yang 

berarti giat atau sibuk. Kata keaktifan juga bisa 

berarti dengan kegiatan dan kesibukan.
30

 Yang 

dimaksud dengan keaktifan disini adalah siswa 

aktif dalam mengikuti proses pembelajaran TBTQ 

dikelas. Sehingga diperlukan adanya 

pembelajaran yang aktif, yang mana menjadikan 

peserta didik sebagai pemeran utama dalam suatu 

pembelajaran dan guru sebagai fasilitator yang 

mengatur jalannya pembelajaran di kelas.
31
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Keaktifan siswa bisa dikondisikan dalam 

proses pembelajaran yang menekankan siswa 

secara fisik, mental, intelektual dan emosional 

untuk memperoleh hasil belajar yang berupa 

perpaduan angtara kognitif, afektif dan 

psikomotorik.
32

 

Menurut Ahmad Rohani, untuk memperoleh 

hasil belajar yang berhasil, mesti melalui berbagai 

macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun 

psikis. Aktivitas fisik ialah peserta didik giat-aktif 

dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain 

ataupun bekerja, ia tidak hanya duduk dan 

mendengarkan, melihat atau hanya pasif. Peserta 

didik memiliki aktivitas psikis adalah, jika daya 

jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak 

berfungsi dalam rangka pengajaran. Seluruh 

peranan dan kemauan dikerahkan dan diarahkan 

supaya daya itu tetap aktif untuk mendapatkan 

hasil pembelajaran yang optimal sekaligus 

mengikuti proses pembelajaran (proses perolehan 

hasil pengajaran) secara aktif, ia mendengarkan, 

mengamati, menyelidiki mengingat, menguraikan, 

mengasosiasikan ketentuan satu dengan lainnya, 

dan sebagainya.
33
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa keaktifan siswa adalah siswa yang aktif 

dalam proses pembelajaran, yang mana ia mampu 

meningkatkan hasil belajar dan mengubah tingkah 

lakunya secara efektif dan efisien. 

b. Jenis-Jenis Keaktifan Siswa  

Paul D. Deirich membuat suatu daftar yang 

berisi 177 macam kegiatan siswa yang diantara 

lain dapat digolongkan sebagai berikut:
 34

 

1) Kegiatan visual (Visual Activities), seperti 

membaca, memperhatikan gambar, mengamati 

demonstrasi, atau mengamati pekerjaan orang 

lain. 

2) Kegiatan lisan (Oral Activities), seperti 

kemampuan menyatakan, merumuskan, 

diskusi, bertanya, atau interupsi. 

3) Kegiatan mendengarkan (Listening Activities), 

seperti mendengarkan penyajian bahan, 

diskusi, atau mendengarkan percakapan. 

4) Kegiatan menulis (Writing Activities), seperti 

menulis cerita, mengerjakan soal, menyusun 

laporan atau mengisi angket. 

5) Kegiatan menggambar (Drawing Activities), 

seperti melukis, membuat grafik, pola, atau 

gambar. 
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6) Kegiatan motorik (Motor Activities), seperti 

melakukan percobaan, memilih alat-alat atau 

membuat model. 

7) Kegiatan mental (Mental Activities), seperti 

mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis, melihat hubungan-hubungan, 

atau membuat keputusan. 

8) Kegiatan emosional (Emotional Activities), 

seperti menaruh minat, memiliki kesenangan, 

atau berani. 

c. Pengaruh Keaktifan Siswa dalam 

Pembelajaran TBTQ terhadap Kemampuan 

Membaca Al-Qur’ 

Keaktifan siswa adalah siswa bersikap aktif 

dalam proses pembelajaran, yang mana ia mampu 

meningkatkan hasil belajar dan mengubah tingkah 

lakunya secara efektif dan efisien.
35

 Keaktifan 

siswa disini dimaksudkan siswa bersikap aktif 

dalam pembelajaran TBTQ, yang mana siswa 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya  

dalam membaca Al-Qur‟an. Ketika anak sedang 

membaca sesungguhnya tidak hanya mengasah 

ketajaman berfikirnya, namun juga perasaan anak 
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akan terasah sehingga secara keseluruhan ia akan 

mengembangkan kemampuannya.
36

 

Siswa yang mempunyai minat tinggi dan 

aktif dalam belajar membaca akan meningkatkan 

keterampilan membaca, begitu juga sebaliknya 

jika ia tidak aktif dalam belajar membaca maka 

keterampilan membacanya akan menurun.
37

 

 

3. Pembelajaran Tuntas Baca Tulis Qur’an (TBTQ) 

a. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses komunikasi dua 

arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai 

pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh 

peserta didik.
38

 Jadi, pembelajaran adalah proses 

komunikasi antara guru dan peserta didik dikelas 

untuk melakukan aktivitas belajar guna 

tercapainya suatu tujuan pembelajaran.  

Tujuan pembelajaran dalam suatu kegiatan 

pembelajaran hanya dapat dicapai jika ada 

interkasi belajar mengajar antara guru dan murid 

dalam proses pembelajaran di kelas. Hanya 

dengan proses pembelajaran yang baik, tujuan 
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pembelajaran dapat dicapai sehingga siswa 

mengalami perubahan perilaku melalui kegiatan 

belajar.
39

 

b. Tuntas Baca Tulis Qur’an (TBTQ) 

TBTQ merupakan pembelajaran yang terdiri 

dari dua unsur pembelajaran yaitu membaca dan 

menulis Al-Qur‟an. Yang mana akan dibahas 

sebagai berikut: 

 

 

1) Membaca Al-Qur‟an 

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.
40

 Jadi, 

membaca Al-Qur‟an tidak sama dengan 

membaca buku ataupun kitab suci lainnya.  

Dalam pembelajaran TBTQ ini 

mengajarkan peserta didik cara membaca Al-

Qur‟an dengan baik dan benar. Dengan 

menggunakan tartil yaitu membaca Al-Qur‟an 

dengan pelan-pelan dan tenang, serta 

membacanya dengan menggunakan lagu 
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sehingga indah untuk didengar. Selain itu juga 

membaca dengan memperhatikan hukum 

tajwid dan waqaf dengan baik dan benar. 

2) Menulis Al-Qur‟an 

Menurut Soemarno Markam menulis 

adalah mengungkapkan bahasa dalam bentuk 

simbol gambar. Menulis adalah suatu aktivitas 

kompleks, yang mencakup gerakan lengan, 

tangan, jari dan mata secara terintegrasi. 

Menulis juga terkait pemahaman bahasa dan 

kemampuan bicara.
41

 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran TBTQ 

adalah pembelajaran yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 

membaca dan menulis Al-Qur‟an. Selain 

membaca Al-Qur‟an seorang individu juga 

dianjurkan untuk dapat menulis Al-Qur‟an 

dengan benar. Sehingga memudahkan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran pendidikan 

agama Islam selanjutnya. Namun dalam 

penelitian ini, lebih memfokuskan pada 

pembelajaran membaca Al-Qur‟an. 
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4. 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.
42

 Kemampuan juga dapat 

dikatakan kompetensi. Kompetensi adalah 

kemampuan berperilaku rasional untuk mencapai 

tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi 

yang diharapkan.
43

 

 

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.
44

 Menurut Farida 
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Rahim yang mengutip pendapat Klein, 

mengatakan bahwa definisi membaca mencakup: 

1) Membaca merupakan proses. 

2) Membaca merupakan strategis. 

3) Membaca merupakan interaktif. 

Sehingga makna membaca menurut Farida 

Rahim adalah suatu proses diamksudkan 

informasi dari teks dan pengetahuan yang dimiliki 

oleh pembaca mempunyai peranan yang utama 

dalam membentuk makna.
45

 

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.
46

 Sedangkan 

secara terminologi Al-Qur‟an adalah kalam Allah 

yang merupakan mukjizat yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad SAW dan yang tertulis 
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di Mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir 

serta membacanya adalah ibadah.
47

 

Jadi, Al-Qur‟an merupakan kalam Allah 

SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW yang didalamnya berisi ajaran-ajaran yang 

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.
48

 

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 
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tartil atau melagukannya sehingga dapat 

memperindah bacaan Al-Qur‟an.  

c. Adab Membaca Al-Qur’an 

Segala perbuatan yang dilakukan manusia 

memerlukan etika dan adab untuk melakukannya, 

apalagi membaca Al-Qur‟an yang memiliki nilai 

yang sangat sakral dan beribadah agar mendapat 

ridha Allah SWT. Membaca Al-Qur‟an tidak 

sama seperti membaca koran atau buku-buku lain 

yang merupakan kalam atau perkataan manusia. 

Membaca Al-Qur‟an adalah membaca firman-

firman Allah dan berkomunikasi dengan Allah, 

maka seseorang yang membaca Al-Qur‟an seolah-

olah berdialog dengan Allah. Oleh karena itu, 

diperlukan adab yang baik dan sopan dihadapan-

Nya. Banyak adab dalam membaca Al-Qur‟an, 

yang mana dikategorikan menjadi dua macam, 

yaitu adab lahiriyyah dan adab bathiniyyah. 

 

 

 

1) Adab lahiriyyah, diantaranya adalah: 

a) Dalam keadaan bersuci 

Diantara adab membaca Al-Qur‟an 

adalah bersuci dari hadas kecil, hadas besar 

dan segala najis, sebab yang dibaca adalah 

wahyu Allah atau firman Allah bukan 
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perkataan manusia. Demikian juga dalam 

memegang, membawa, dan mengambil Al-

Qur‟an hendaknya dengan cara yang hormat 

kepada Al-Qur‟an. 

b) Memilih tempat yang pantas dan suci 

Hendaknya pembaca Al-Qur‟an 

memilih tempat yang suci dan tenang 

seperti masjid, mushala, rumah dan lain-

lain. Yang dipandamg pantas dan terhormat. 

Sesuai dengan kondisi Al-Qur‟an yang suci 

dan merupakan firman Allah SWT yang 

mahasuci, maka sangat relevan jika 

lingkungan pembaca mendukung kesucian 

tersebut. 

c) Menghadap kiblat dan berpakaian sopan 

Pembaca Al-Qur‟an disunahkan 

menghadap kiblat secara khusyu’, tenang, 

menundukkan kepala dan berpakaian yang 

sopan. Membaca Al-Qur‟an adalah 

beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena 

itu, jika memungkinkan dan tidak terhalang 

oleh sesuatu, alangkah baiknya jika 

dilaksanakan ditempat suci, menghadap 

kiblat, dan berpakaian sopan seolah-olah 

pembaca berhadapan dengan Allah untuk 

bercakap-cakap dan berdialog dengan-Nya. 

d) Bersiwak 
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Bersiwak atau gosok gigi terlebih 

dahulu sebelum membaca Al-Qur‟an agar 

harum bau mulutnya dan bersih dari sisa-

sisa makanan atau bau yang tidak enak.  

e) Membaca ta‟awudz 

Disunahkan membaca ta‟awudz 

terlebih dahulu sebelum membaca Al-

Qur‟an. Hanya membaca Al-Qur‟an yang 

diperintahkan membaca ta‟awudz terlebih 

dahulu, untuk membaca bacaan lain cukup 

membaca basmalah sebelum membacanya 

agar mendapatkan keberkahan. 

f)  Membaca Al-Qur‟an dengan tartil 

Tartil artinya membaca Al-Qur‟an 

dengan perlahan-lahan, tidak terburu-buru, 

dengan bacaan yang baik dan benar sesuai 

dengan makhraj dan sifat-sifatnya 

sebagaimana yang dijelaskan dalam ilmu 

tajwid. Makhraj huruf artinya membaca 

huruf-hurufnya sesuai dengan tempat 

keluarnya seperti ditenggorokan, ditengah 

lidah, antara dua bibir dan lain-lain. Bacaan 

tartil ini akan membawa kelezatan, 

kenikmatan, serta kesenangan baik bagi 

para pembaca ataupun bagi para pendengar. 

g) Memperindah suara 
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Al-Qur‟an adalah hiasan bagi suara, 

maka suara yang bagus akan lebih 

menembus hati. Usahakan memperindah 

suara dengan membaca Al-Qur‟an dan 

sangat disayangkan seseorang yang diberi 

nikmat suara indah lagi merdu tidak 

digunakan untuk membaca Al-Qur‟an.
49

 

Para ulama sepakat bahwa membaca 

dengan melagukan dan suara yang keras 

diperbolehkan, karena jika membacanya 

dengan suara merdu maka akan lebih 

dinikmati jiwa dan lebih didengarkan oleh 

hati. Namun akan menjadi makruh apabila 

membacanya dengan berlebihan dalam 

memanjangkan atau memendekkan.
50

 

h) Menyaringkan suara 

Masalah dalam menyaringkan suara 

dalam membaca Al-Qur‟an ada beberapa 

hadis yang menerangkan tentang 

keutamaannya. Para ulama menyatakan 

bahwa perlahan-lahan lebih baik bagi orang 

yang dikhawatirkan pamer atau bukan 

karena Allah. Akan tetapi, jika tidak 

dikhawatirkan demikian, membaca dengan 
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suara nyaring lebih utama daripada pelan. 

Karena dengan suara yang nyaring dan 

kencang akan dapat menggugah hati yang 

sedang tidur agar ikut merenungkan 

maknanya, akan tambah semangat 

membacanya, dan bermanfaat bagi 

pendengar lain.
51

 

2) Adab bathiniyyah diantaranya adalah: 

a) Membaca Al-Qur‟an dengan tadabur. 

Diantara etika terbesar dalam membaca 

Al-Qur‟an adalah mentadaburi makna-

makna Al-Qur‟an. Makna tadabur adalah 

memperakibat segala sesuatu, artinya apa 

yang terjadi kemudian dan apa akibatnya.
52

 

Tadabur juga dapat berarti 

merenungkan arti ayat-ayat Al-Qur‟an yang 

dibaca, yaitu dengan menggerakkan hati 

untuk memahami kata-kata Al-Qur‟an yang 

dibaca semampunya atau yang digerakkan 

lidah sehingga mudah untuk memahami dan 

kemudian diamalkan dalam praktik 

kehidupan ditengah-tengah masyarakat. 

b) Membaca Al-Qur‟an dengan Khusyu’ dan 

khudhu’. 
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Khusyu‟ dan khudu‟ artinya 

merendahkan hati dan seluruh anggota 

tubuh kepada Allah sehingga Al-Qur‟an 

yang dibaca mempunyai pengaruh bagi 

pembacanya. Ayat-ayat yang dibaca 

mempunyai pengaruh rasa senang, gembira 

dan banyak berharap ketika mendapati ayat-

ayat tentang rahmat atau tentang 

kenikmatan. 

c) Membaca dengan Ikhlas. 

Seseorang yang membaca Al-Qur‟an 

hendaknya berniat yang baik, yaitu niat 

beribadah yang ikhlas karena Allah untuk 

mencari ridha Allah, bukan mencari ridha 

manusia atau agar mendapatkan pujian 

darinya atau ingin popularitas atau ingin 

mendapatkan hadiah materi dan lain-lain.
53

 

d. Keutamaan Membaca Al-Qur’an  

Membaca Al-Qur‟an merupakan pekerjaan 

yang utama, yang mempunyai berbagai 

keistimewaan dan kelebihan dibandingkan dengan 

membaca bacaan yang lain. Sesuai dengan arti 

Al-Qur‟an secara etimologi adalah bacaan karena 

Al-Qur‟an diturunkan memang untuk dibaca. 

Banyak sekali keistimewaan bagi orang yang 
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ingin menyibukkan dirinya untuk membaca Al-

Qur‟an. Diantara keutamaan membaca Al-Qur‟an 

antara lain:
54

 

1) Menjadi manusia yang terbaik 

Orang yang membaca Al-Qur‟an adalah 

manusia yang terbaik dan manusia yang paling 

utama. Tidak ada manusia diatas bumi ini yang 

lebih baik daripada orang yang mau belajar 

dan mengajarkan Al-Qur‟an. Dengan 

demikian, profesi pengajar Al-Qur‟an adalah 

profesi yang terbaik diantara sekian banyak 

profesi. Hadist Nabi yang diriwayatkan dari 

Utsman, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

“Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar 

dan mengajarkan Al-Qur’an” (HR. Al-

Bukhari) 

2) Mendapat kenikmatan tersendiri 

Membaca Al-Qur‟an adalah kenikmatan 

yang luar biasa. Seseorang yang sudah 

merasakan kenikmatan membacanya, tidak 

akan bosan sepanjang malam dan siang. 

3) Derajat yang tinggi 

Seorang mukmin yang membaca Al-

Qur‟an dan mengamalkannya adalah mukmin 

yang harum lahir dan batin, maksudnya adalah 
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orang tersebut mendapat derajat yang tinggi 

baik disisi Allah maupun disisi manusia. 

4) Bersama para malaikat 

Orang yang membaca Al-Qur‟an dengan 

fashih dan mengamalkannya, akan bersama 

dengan para malaikat yang mana sangat dekat 

dengan Allah. Sehingga segala do‟a dan 

hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. 

5) Syafa‟at Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an akan memberikan syafa‟at bagi 

seseorang yang membacanya dengan benar dan 

baik, serta memperhatikan adab-adabnya. 

Diantaranya yaitu merenungkan makna-

maknanya dan mengamalkannya. Maksud dari 

syafa‟at adalah memohon pengampunan bagi 

pembacanya dari segala dosa yang ia lakukan. 

6) Kebaikan membaca Al-Qur‟an 

Seseorang yang membaca Al-Qur‟an 

mendapat pahala yang berlipat ganda, satu 

huruf diberi pahala sepuluh kebaikan. 

7) Keberkahan Al-Qur‟an 

Orang yang membaca Al-Qur‟an, baik 

dengan hafalan maupun dengan melihat 

mushaf akan membawa kebaikan atau 

keberkahan dalam hidupnya bagaikan sebuah 

rumah yang dihuni oleh pemiliknya dan 
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tersedia segala perabotan dan peralatan yang 

diperlukan. 

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an  

Banyak fakor yang mempengaruhi 

kemampuan membaca diantaranya adalah sebagai 

berikut:
55

 

1) Faktor Fisiologis 

Faktor fisiologis atau jasmaniah ini 

berkaitan dengan kondisi pada organ-organ 

tubuh manusia yang berpengaruh pada 

kesehatan manusia. Siswa yang memiliki 

kelainan pada tubuh mereka, seperti tingkat 

kesehatan indra pendengar atau indra 

penglihatan sangat mempengaruhi kemampuan 

siswa dalam pembelajaran. 

2) Faktor Psikologis 

Faktor psikologis adalah faktor yang 

berasal dari sifat bawaan siswa dari lahir 

maupun dari apa yang telah diperoleh dari 

proses belajar. Adapun faktor yang tercangkup 

dalam faktor psikologis yaitu: 

a) Intelegensi atau kecerdasan 

Kecerdasan adalah kemampuan belajar 

disertai kecakapan untuk menyesuaikan diri 

dengan keadaan yang dihadapinya. 
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Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri 

dari tiga jenis, yaitu kecakapan untuk 

menghadapi dan menyesuaikan kedalam 

situasi yang baru dengan cepat dan efektif, 

mengetahui atau menggunakan konsep-

konsep abstrak secara efektif, mengetahui 

relasi dan mempelajarinya dengan cepat. 

b) Motivasi belajar  

Motivasi belajar adalah sesuatu yang 

mendorong atau menggerakkan siswa untuk 

melakukan suatu kegiatan tertentu guna 

untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu 

kemampuan membaca Al-Qur‟an yang baik 

dan benar.  

c) Minat baca 

Minat baca adalah keinginan yang kuat 

disertai usaha-usaha seseorang untuk 

membaca. Orang yang mempunyai minat 

membaca yang kuat akan diwujudkannya 

dalam kesediaannya untuk mendapat bahan 

bacaan dan kemudian membacanya atas 

kesadarannya sendiri. 

d) Sikap siswa 

Sikap siswa adalah gejala internal yang 

berdimensi afektif berupa kecenderungan 

untuk mereaksi atau merespon dengan cara 

yang relatif tetap terhadap obyek barang 
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baik positif maupun negatif.
56

 Ranah afektif 

menurut Krathwohl, Bloom dan Maisa 

dibedakan menjadi lima jenjang yang 

kompleks, diantaranya yaitu: 

(1) Receiving/attending, yaitu kepekaan 

seseorang dalam menerima stimulus 

dari luar yang datang kepada dirinya 

baik dalam bentuk masalah, situasi, 

gejala dan lain-lain.  

(2) Responding, yaitu kemampuan 

menanggapi merupakan partisipasi aktif 

peserta didik dalam suatu proses 

pembelajaran. Dalam hal ini peserta 

didik memiliki hasrat untuk 

mempelajari lebih jauh terdahap 

sesuatu yang dipelajari, sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan siswa 

terhadap suatu hal. 

(3) Valuing, yaitu menilai atau menghargai 

artinya memberikan nilai atau 

memberikan penghargaan terhadap 

suatu kegiatan, sehingga apabila 

kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan 

akan membawa kerugian atau 

penyesalan. 
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(4) Organization, yaitu mengatur atau 

mengorganisasikan artinya 

mempertemukan perbedaan nilai 

sehingga terbentuk nilai baru yang 

universal, yang membawa pada 

perbaikan umum.  

(5) Characterization by evalue or calue 

complex, yaitu karakterisasi dengan 

suatu nilai atau kompleks nilai yang 

merupakan keterpaduan semua sistem 

nilai yang telah dimiliki oleh seseorang, 

yang mempengaruhi pola kepribadian 

dan tingkah lakunya.
57

 

3) Faktor Lingkungan 

Lingkungan juga mempengaruhi 

kemampuan membaca siswa. Faktor 

lingkungan itu diantaranya sebagai berikut: 

a) Latar belakang dan pengalaman siswa 

dirumah, yaitu lingkungan membentuk 

pribadi, sikap, nilai dan khususnya 

kemampuan membaca Al-Qur‟an. 

b) Faktor sosial ekonomi yaitu faktor orang tua 

dan lingkungan tetangga merupakan faktor 
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yang membentuk lingkungan rumah 

siswa.
58

 

 

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.
59

 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 

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 
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sifat, mad dan sebagainya.
60

 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.
61

 

 

 

 

5. Pengaruh Motivasi Belajar dan Keaktifan Siswa 

dalam Pembelajaran TBTQ (Tuntas Baca Tulis 

Qur’an) Terhadap Kemampuan Membaca Al-

Qur’an 

Ada beberapa fakor yang mempengaruhi 

kemampuan membaca Al-Qur‟an, yang mana digaris 

besarkan menjadi tiga yaitu faktor fisiologis, faktor 

psikologis dan faktor lingkungan. Faktor fisiologis 

atau jasmaniah ini berkaitan dengan kondisi fisik 

seseorang yang berpengaruh pada kesehatan 
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manusia. Faktor psikologis adalah faktor yang 

berasal dari sifat bawaan seseorang. Adapun faktor 

yang tercangkup dalam faktor psikologis yaitu: 1) 

Intelegensi atau kecerdasan, 2) Motivasi belajar 3) 

Minat baca, dan 4) Sikap siswa. Faktor lingkungan 

diantaranya yaitu latar belakang dan pengalaman 

siswa dirumah dan faktor sosial ekonomi.
62

 

Sikap siswa adalah gejala internal yang 

berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk 

mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif 

tetap terhadap obyek barang baik positif maupun 

negatif.
63

 Ranah afektif menurut Krathwohl, Bloom 

dan Maisa dibedakan menjadi lima jenjang yang 

kompleks, diantaranya yaitu: 1) Receiving/attending 

(kepekaan dalam menerima stimulus), 2)Responding 

(partisipasi aktif peserta didik), 3) Valuing (menilai 

atau menghargai), 4) Organization (mengatur atau 

mengorganisasikan), dan 5) Characterization by 

evalue or calue complex (karakterisasi dengan suatu 

nilai).
64

 

Jadi dalam penjelasan diatas dijelaskan bahwa 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kemampuan membaca Al-Qur‟an diantaranya adalah 
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motivasi dan sikap. Yang mana sikap adalah salah 

satu dari karakteristik afektif dan ranah afektif 

dibedakan menjadi lima jenjang yang mana dalam 

salah satu jenjangnya terdapat partisipasi aktif 

peserta didik. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berangkat dari landasan teori dan telaah pustaka 

diatas, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Jika motivasi belajar baik, maka kemampuan baca 

Al-Qur‟an siswa kelas X SMKN 1 Ponorogo Tahun 

2018/2019 baik. 

2. Jika keaktifan siswa dalam pembelajaran TBTQ 

baik, maka kemampuan baca Al-Qur‟an siswa kelas 

X SMKN 1 Ponorogo Tahun 2018/2019 baik. 

3. Jika motivasi belajar dan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran TBTQ baik, maka kemampuan baca 

Al-Qur‟an siswa kelas X SMKN 1 Ponorogo Tahun 

2018/2019 baik. 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian.
65

 Berdasarkan landasan 

teori dan kerangka berfikir yang telah dijabarkan diatas, 

maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
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1. H0 = Tidak ada  pengaruh yang signifikan antara 

motivasi belajar terhadap kemampuan 

membaca Al-Qur‟an siswa kelas X SMKN 1 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 

H1 = Ada  pengaruh yang signifikan antara motivasi 

belajar terhadap kemampuan membaca Al-

Qur‟an siswa kelas X SMKN 1 Ponorogo 

Tahun Ajaran 2018/2019. 

2. H0 = Tidak ada  pengaruh yang signifikan antara 

keaktifan siswa dalam pembelajaran Tuntas 

Baca Tulis Qur‟an (TBTQ) terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa kelas 

X SMKN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019. 

H1 =  Ada  pengaruh yang signifikan antara keaktifan 

siswa dalam pembelajaran Tuntas Baca Tulis 

Qur‟an (TBTQ) terhadap kemampuan 

membaca Al-Qur‟an siswa kelas X SMKN 1 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 

3. H0 = Tidak ada  pengaruh yang signifikan antara 

motivasi belajar dan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran Tuntas Baca Tulis Qur‟an 

(TBTQ) terhadap kemampuan membaca Al-

Qur‟an siswa kelas X SMKN 1 Ponorogo 

Tahun Ajaran 2018/2019. 

H1 = Ada  pengaruh yang signifikan antara motivasi 

belajar dan keaktifan siswa dalam 
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pembelajaran Tuntas Baca Tulis Qur‟an 

(TBTQ) terhadap kemampuan membaca Al-

Qur‟an siswa kelas X SMKN 1 Ponorogo 

Tahun Ajaran 2018/2019. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah proses pemikiran 

dan penentuan matang tentang hal-hal yang akan 

dilakukan.
66

 Selain itu rancangan penelitian juga 

diartikan sebagai pengatur latar penelitian agar peneliti 

memperoleh data yang valid yang sesuai dengan 

karakteristik variabel dengan tujuan penelitian. 

Pemilihan rancangan penelitian mengacu pada hipotesis 

yang akan diuji. 

Dalam rancangan penelitian ini, peneliti 

menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan 

penelitian yang menggunakan data berupa angka 

digunakan untuk meneliti populasi atau sampel 

tertentu.
67

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

jenis penelitian kuantitatif yaitu expost facto. Expost 

facto reseacrh meneliti hubungan sebab akibat yang 

tidak dimanipulasi atau diberi perlakuan (dirancang dan 

dilakukan) oleh peneliti. Penelitian sebab akibat 

dilakukan terhadap program, kegiatan atau kejadian 

yang telah berlangsung atau telah terjadi. Adanya 

hubungan sebab akibat didasarkan atas kajian teoritis, 

bahwa suatu variabel disebabkan atau dilatarbelakangi 
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ii 

 

oleh variabel tertentu atau mengakibatkan variabel 

tertentu.
68

 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil tiga 

variabel, yaitu:
69

 

1. Variabel independen (variabel bebas), yaitu variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Dalam 

penelitian ini, variabel independennya (X) yaitu 

motivasi belajar (X1) dan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran TBTQ (X2). 

2. Variabel dependen (variabel terikat), yaitu variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel 

dependennya adalah kemampuan membaca Al-

Qur‟an (Y). 

Dengan demikian, rancangan penelitian ini 

adalah: 

 X1 . Y 

   

    

  

       X1 . X2 . Y  

  

 

X2 . Y 
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X2 
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Keterangan: 

X1 : Motivasi belajar 

X2 : Keaktifan siswa dalam pembelajaran TBTQ 

Y : Kemampuan membaca Al-Qur‟an 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
70

 Jadi, populasi berhubungan dengan 

data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia 

memberikan suatu data, maka banyaknya atau 

ukuran populasi akan sama dengan banyaknya 

data.
71

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa/siswi kelas X AKL di SMKN 1 Ponorogo 

yang terdiri dari 4 kelas dan berjumlah 142 siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 
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Jumlah siswa kelas X AKL SMKN 1 Ponorogo 

No. Kelas X AKL Jumlah  

1 X AKL 1 36 

2 X AKL 2 36 

3 X AKL 3 36 

4 X AKL 4 34 

Total 142 

 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut 

Sugiyono, sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.  

Berkaitan dengan pengambilan sampel yang 

representative (mewakili), peneliti mengambil 

sampel berdasarkan tabel penentuan jumlah sampel 

dari populasi yang dikembangkan oleh Isaac dan 

Michael yang dapat dilihat pada lampiran 26 , pada 

penelitian ini peneliti menggunakan tingkat 

kesalahan 10% dengan jumlah populasi sebanyak 

142 siswa, yang mana diperoleh sampel sejumlah 92 

siswa.
72

 

Cara pengambilan sampel pada setiap kelas 

menggunakan teknik simpel random sampling. 

Dikatakan simpel (sederhana) karena pengambilan 

anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi 
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itu. Pengambilan sampel acak sederhana dilakukan 

dengan cara memilih bilangan secara acak.
73

 

 

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.
74

 Data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang motivasi belajar siswa kelas X SMKN 

1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 

2. Data tentang keaktifan siswa dalam pembelajaran 

Tuntas Baca Tulis Qur‟an (TBTQ) siswa kelas X 

SMKN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 

3. Data tentang kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa 

kelas X SMKN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019. 

Adapun instrumen pengumpulan data dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 

Instrumen Pengumpulan Data 
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Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator Teknik 

No. Item 
Sebelum 

Diuji 

No. Item 
Setelah 
Diuji 

Motivasi 
Belajar 

(X1) 
- 

1. Adanya 
hasrat dan 
keinginan 
berhasil. 

Angke
t 

1, 2, 3, 4, 
5 

1, 3, 4 

2. Adanya 
dorongan dan 
kebutuhan 
dalam belajar. 

6, 7, 8, 9, 
10 

6, 7, 10 

3. Adanya 
harapan dan 
cita-cita masa 
depan. 

11, 12, 13, 
14, 15 

11, 12, 14 

4. Adanya 
pemberian 
penghargaan 
dalam proses 
belajar. 

16, 17, 18, 
19, 20 

16, 17, 
18, 20 

5. Adanya 
kegiatan yang 
menarik 
dalam belajar. 

21, 22, 23, 
24, 25 

21, 22, 
23, 24, 25 

6. Adanya 
lingkungan 
yang kondusif 
untuk belajar 
dengan baik. 

26, 27, 28, 
29, 30 

26, 28, 
29, 30 

Keaktifan 
Siswa 
(X2) 

1. Visu
al 

Activ
ities 

a. Membaca 
materi 
sebelum 
pelajaran 
dimulai. 

Angke
t 

1, 2 2 

b. Membaca 
kembali 
materi yang 
telah 
diajarkan. 

3, 4 3, 4 

c. Memperhatik
an penjelasan 
dari 
guru/teman. 

5, 6 5, 6 

2. Oral 
Activ
ities 

a. Bertanya 
kepada 
guru/teman. 

7, 8 7 

b. Mengeluarkan 
pendapat. 

9, 10 10 
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Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator Teknik 

No. Item 
Sebelum 

Diuji 

No. Item 
Setelah 
Diuji 

c. Melakukan 
interupsi jika 
ada 
kesalahan 
penjelasan 
dari 
guru/guru. 

11, 12 11, 12 

3. Liste
ning 
activ
ities 

a. Mendengark
an penjelasan 
dari 
guru/teman. 

13, 14 13, 14 

b. Mendengark
an pendapat 
teman dalam 
diskusi 
kelompok. 

15, 16, 17 15, 16, 17 

4. Writi
ng 

activ
ities 

a. Menyalin 
materi yang 
ditulis guru 
didepan 
kelas. 

18, 19 18, 19 

b. Menulis 
kesimpulan 
dari 
penjelasan 
guru. 

20, 21 20, 21 

c. Menulis 
tugas dari 
guru. 

22, 23 22, 23 

5. Dra
wing 
activ
ities 

Membuat peta 
konsep dari 
materi yang 
diajarkan. 

24, 25 25 

6. Moto
r 

activ
ities 

Berpartisipasi 
ketika proses 
pembelajaran 
berlangsung. 

26, 27, 28 26, 27, 28 

7. Ment
al 

activ
ities 

a. Menanggapi 
pendapat 
guru/teman. 

29, 30 29, 30 

b. Menjawab 
pertanyaan 
dari 
guru/teman. 

31, 32 31, 32 
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Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator Teknik 

No. Item 
Sebelum 

Diuji 

No. Item 
Setelah 
Diuji 

c. Dapat 
mengambil 
kesimpuan 
dari berbagai 
pendapat. 

33, 34 33, 34 

8. Emot
ional 
activ
ities 

a. Mengkritik 
pendapat 
teman yang 
melenceng 
dari tema. 

35, 36 35, 36 

b. Membenarka
n jawaban 
teman. 

37, 38 37, 38 

c. Kondisi 
siswa ketika 
proses 
pembelajaran 
berlangsung. 

39, 40 39, 40 

Kemampu
an 

Membaca 
Al-Qur‟an 

(Y) 

- 

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

Tes 

  

2. Siswa mampu 
menguasai 
makharijul 
huruf dengan 
baik. 

  

3. Siswa mampu 
menguasai 
hukum bacaan 
tajwid dengan 
baik. 

  

 

 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 



 

ix 

 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.
75

 

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).
76

 Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
77

  

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.
78

 

Penentuan skor disetiap jenjang pada skala likert 

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 

Skor Skala Likert 

POSITIF  NEGATIF  

Selalu 4 Selalu 1 

Sering 3 Sering 2 

Kadang-kadang 2 Kadang-kadang 3 

Tidak Pernah 1 Tidak pernah 4 

 

2. Dokumentasi  

Metode ini digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, notulen rapat dan sebagainya.
79

 

Metode dokumentasi ini akan peneliti lakukan untuk 

mencari informasi tentang SMKN 1 Ponorogo, 

strktur organisasi sekolah dan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan sekolah yang sudah dalam bentuk 

dokumen. 
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3. Tes 

Menurut Anne Anastasi dalam karya tulisnya 

berjudul “Psychological Testing”, tes adalah alat 

pengukur yang mempunyai standar yang obyektif 

sehingga dapat digunakan secara meluas, serta dapat 

betul-betul digunakan untuk mengukur dan 

membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku 

individu. 

Secara umum, ada dua macam fungsi yang 

dimiliki oleh tes, yaitu: 

a. Sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. 

Dalam hubungan ini tes berfungsi mengukur 

tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah 

dicapai oleh peserta didik setelah mereka 

menempuh proses belajar mengajar dalam jangka 

waktu tertentu. 

b. Sebagai alat pengukur keberhasilan program 

pengajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat 

diketahui sudah berapa jauh program pengajaran 

yang telah ditentukan, telah dapat dicapai.
80

 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data 

tentang kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa kelas 

X SMKN 1 Ponroogo tahun ajaran 2018/2019. 

 

4. Observasi  

Observasi sebagai teknik pengumpulan data 

mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan 
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dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu 

berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak 

terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam 

yang lain. 

Dari segi proses pelaksanakan pengumpulan 

data, observasi dapat dibedakan menjadi participant 

observation (observasi berperan serta) dan non 

participant observation, selanjutnya dari segi 

instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat 

dibedakan menjadi terstruktur dan tidak terstruktur.
81

 

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik non 

participant observation, karena peneliti ingin 

mengamati bagaimana cara mengajar guru dalam 

pembelajaran TBTQ, bagaimana kegiatan 

pembelajaran TBTQ , bagaimana situasi dan kondisi 

siswa kelas X ketika proses pembelajaran TBTQ,  

serta bagaimana sarana dan parasana di SMKN 1 

Ponorogo. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data dari seluruh respond 

atau sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dan melakukan 
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perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan.
82

 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan dua 

langkah teknik analisa data, yakni analisa data pra 

penelitian dan analisa data penelitian. Adapun 

rinciannya sebagai berikut: 

1. Pra penelitian 

a. Uji validitas 

Instrumen dalam suatu penelitian perlu diuji 

validitas dan  reliabilitasnya. Instrumen yang 

valid berarti alat ukur yang digunakan  untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid 

berarti istrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya di ukur.
83

 Jadi 

validitas instrumen mengarah pada ketepatan 

instrumen dalam fungsi sebagai alat ukur. 

Adapun cara menghitungnya yaitu dengan 

menggunakan korelasi product moment dengan 

rumus:
84

 

 

  = Angka indeks korelasi product moment 

 = Jumlah seluruh nilai  
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 = Jumlah seluruh nilai  

 = Jumlah perkalian antara nilai  dan nilai  

 = Number of cases 

Kriteria dari validitas setiap item pertanyaan 

adalah apabila koefisien korelasi rhitung negatif 

atau lebih kecil dari rtabel maka item tersebut 

dikatakan tidak valid. Selanjutnya apabila 

terdapat item-item pertanyaan yang tidak 

memenuhi kriteria validitas (tidak valid) , maka 

item tersebut akan dikeluarkan dari angket. Nilai 

rtabel yang digunakan untuk subjek (N sebanyak 28 

adalah ketentuan df=N-2, berati 28-2=26, dengan 

menggunakan taraf signifikan 5% maka diperoleh 

rtabel=  0,388.
85

 

Untuk uji validitas dan reliabilitas instrumen 

penelitian, peneliti mengambil sampel sebanyak 

28 responden. Dari hasil perhitungan validitas 

instrumen terhadap 30 butir soal variabel motivasi 

belajar dan 40 butir soal variabel keaktifan siswa 

dalam pembelajaran TBTQ. Hasil perhitungan uji 

validitas instrumen motivasi belajar dan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran TBTQ dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen  

Motivasi Belajar  

 

No.Soal  “r” Hitung “r” Tabel Keterangan 

1 0,509 0,388 Valid 

2 -0,262 0,388 Tidak Valid 

3 0,396 0,388 Valid 

4 0,422 0,388 Valid 

5 -0,043 0,388 Tidak Valid 

6 0,392 0,388 Valid 

7 0,480 0,388 Valid 

8 -0,003 0,388 Tidak Valid 

9 -0,036 0,388 Tidak Valid 

10 0,424 0,388 Valid 

11 0,625 0,388 Valid 

12 0,422 0,388 Valid 

13 0,259 0,388 Tidak Valid 

14 0,429 0,388 Valid 

15 0,295 0,388 Tidak Valid 

16 0,589 0,388 Valid 

17 0,443 0,388 Valid 

18 0,552 0,388 Valid 

19 0,086 0,388 Tidak Valid 

20 0,469 0,388 Valid 

21 0,565 0,388 Valid 

22 0,433 0,388 Valid 

23 0,456 0,388 Valid 

24 0,388 0,388 Valid 

25 0,459 0,388 Valid 

26 0,568 0,388 Valid 

27 0,153 0,388 Tidak Valid 

28 0,650 0,388 Valid 

29 0,568 0,388 Valid 

30 0,407 0,388 Valid 

 

Instrumen nomor 2, 5, 8, 9, 13, 15, 19, 27 

tidak valid sehingga tidak diikutkan pada analisis 
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selanjutnya. Sedangkan nomor item yang valid 

dan digunakan untuk penelitian sesungguhnya 

yaitu item nomor 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 

17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30. 

 
Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Keaktifan  

Siswa dalam Pembelajaran TBTQ 

 

No.Soal  “r” Hitung “r” Tabel Keterangan 

1 0,197 0,388 Tidak Valid 

2 0,450 0,388 Valid 

3 0,479 0,388 Valid 

4 0,396 0,388 Valid 

5 0,477 0,388 Valid 

6 0,518 0,388 Valid 

7 0,438 0,388 Valid 

8 -0,664 0,388 Tidak Valid 

9 -0,293 0,388 Tidak Valid 

10 0,634 0,388 Valid 

11 0,435 0,388 Valid 

12 0,581 0,388 Valid 

13 0,432 0,388 Valid 

14 0,631 0,388 Valid 

15 0,546 0,388 Valid 

16 0,550 0,388 Valid 

17 0,415 0,388 Valid 

18 0,435 0,388 Valid 

19 0,517 0,388 Valid 

20 0,755 0,388 Valid 

21 0,455 0,388 Valid 

22 0,405 0,388 Valid 

23 0,576 0,388 Valid 

24 0,136 0,388 Tidak Valid 

25 0,441 0,388 Valid 

26 0,704 0,388 Valid 

27 0,406 0,388 Valid 

28 0,562 0,388 Valid 



 

xvii 

 

No.Soal  “r” Hitung “r” Tabel Keterangan 

29 0,528 0,388 Valid 

30 0,699 0,388 Valid 

31 0,504 0,388 Valid 

32 0,441 0,388 Valid 

33 0,552 0,388 Valid 

34 0,558 0,388 Valid 

35 0,446 0,388 Valid 

36 0,470 0,388 Valid 

37 0,575 0,388 Valid 

38 0,396 0,388 Valid 

39 0,415 0,388 Valid 

40 0,404 0,388 Valid 

 

Instrumen nomor 1, 8, 9, 24 tidak valid 

sehingga tidak diikutkan pada analisis 

selanjutnya. Sedangkan nomor item yang valid 

dan digunakan untuk penelitian sesungguhnya 

yaitu item nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 

 

b. Uji Reliabilitas 

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.
86
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Untuk menguji reliabilitas instrumen, dalam 

penelitian ini dilakukan dengan Internal 

Consistency dilakukan dengan cara menentukan 

instrumen sekali saja, kemudian data yang 

diperoleh di analisis dengan teknik tertentu. Hasil 

analisis data dapat digunakan untuk memprediksi 

reliabilitas instrumen. Dan dikatakan reliabel jika 

lebih dari r = 0,6.
87

 

Untuk menguji reliabilitas instrumen yakni 

dengan menggunakan rumus varian. 

Rumus varian masing-masing item ( ) 

 =  - (  

Setelah itu untuk mendapatkan informasi 

reliabilitasnnya, nilai koefesien alpha cronbach 

( ) dibandingkan dengan . Apabila nilai 

 ≥ , maka instrument penelitian 

dinyatakan reliabel. Berikut adalah rumus 

koefesien alpha cronbach.
88

 

 

 =  

 

Keterangan:  

 = koefisien reliabilitas tes 

k = banyaknya butir item  
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  = total jumlah varian 

 = jumlah varian skor dari tiap-tiap butir   

item 

1  = bilangan konstanta  

Dari hasil uji reliabilitas variabel motivasi 

belajar, keaktifan siswa dalam pembelajaran 

TBTQ, dan kemampuan membaca Al-Qur‟an 

dapat disimpulkan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.6 

Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Jumlah 

item 

soal 

Cronbach 

Alfa 

Keterangan 

Motivasi 

Belajar 

22 Item 0,850 Reliabel 

Keaktifan 

Siswa 

36 Item 0,915 Reliabel 

Dari tabel diatas, diketahui bahwa masing-

masing variabel memiliki nilai croanbach alfa 

lebih dari 0,6. Dengan demikian variabel motivasi 

belajar dan keaktifan siswa dikatakan reliabel, 

yang tercantum dalam perhitungan cronbach alfa. 

Untuk mengetahui output dari uji reliabilitas 

menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 25, 

maka dapat dilihat pada lampiran 6 dan 7. 

 

 

2. Analisis Data Penelitian 

a. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 
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Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif yang menggunakan metode 

statistika parametrik di mana secara umum 

skala datanya menggunakan interval atau rasio 

dan distribusi data populasinya harus 

memenahi asumsi normal. Maka dalam 

penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov dengan bantuan program SPSS untuk 

menguji setiap data variabel apakah data 

tersebut berdistribusi normal atau tidak. 

Kriteria pengambilan keputusan agar data 

variabel dapat dikatakan data yang 

berdistribusi normal adalah apabila hasil 

signifikansi > 0,05, dan data tidak berdistribusi 

normal apabila signifikansi < 0,05.
89

 

Teknik analisis ini menggunakan 

statistika. Teknik analisis data untuk menjawab 

rumusan masalah 1, 2, dan 3 yang digunakan 

adalah dengan  mencari nilai mean dan Standar 

Deviasi dengan rumus sebagai berikut: 

Rumus Mean: 

 =  

 

 

Rumus Standar Deviasi: 

 =  
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Keterangan: 

 dan  : Mean atau rata-rata yang 

dicari 

  dan  : Jumlah skor-skor (nilai-nilai) 

yang ada 

  : Jumlah observasi 

 dan  : Standar Deviasi 

 dan  : Jumlah skor x dan y setelah 

terlebih dahulu dikuadratkan 

 dan  : Nilai rata-rata mean skor x 

dan y yang telah dikuadratkan 

 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mean 

dan SD. Untuk menentukan motivasi belajar, 

keaktifan siswa dalam pembelajaran TBTQ, 

dan kemampuan membaca Al-Qur‟an dalam 

mengelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu 

bagian atas (kelompok siswa yang tergolong 

tinggi),  bagian tengah (kelompok siswa yang 

tergolong  cukup/sedang), dan rangking bawah 

(kelompok siswa yang tergolong rendah), 

dengan menggunakan patokan sebagai berikut: 

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

baik 

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

3) Skor antara Mean -1.SD sampai Mean 

+1.SD adalah cukup.
90
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Setelah dibuat pengelompokan kemudian 

dicari frekuensinya dan hasilnya 

diprosentasikan dengan rumus:  

P =  x 100% 

Keterangan : 

P : Angka Prosentase 

Fi : Frekuensi  

N : Number Of Cases.
91

 

2) Uji Linieritas  

Uji linieritas merupakan uji kelinieran 

garis regresi. Uji ini digunakan pada analisis 

regresi linier sederhana maupun regresi linier 

ganda.
92

 Uji linieritas dilakukan dengan cara 

mencari model garis regresi dari variabel 

independen x terhadap variabel dependen y.  

Hipotesis:  

H0 : garis regresi linier 

H1 : garis regresi non linier  

Keputusan:  

Tolak H0 apabila P-value <  

 

3) Uji Multikolinieritas 

Apabila variabel bebas (x) saling 

berkorelasi maka akan terjadi 
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multicollinierity.
93

 Artinya uji multikolinieritas 

digunakan untuk melihat ada atau tidaknya 

korelasi (keterkaitan) yang tinggi antara 

variabel-variabel bebas dalam suatu model 

regresi linear berganda. Alat statistik yang 

sering digunakan untuk menguji gangguan 

multikolinearitas adalah dengan variance 

inflation factor (VIF), korelasi pearson antara 

variabel-variabel bebas, atau dengan melihat 

eigenvalues dan condition index (CI). Dalam 

hal ini, peneliti menggunakan deteksi variance 

inflation factor (VIF) sebagai uji 

multikolinieritas. Cut off yang umum dipakai 

untuk menunjukkan adanya multikolinieritas 

adalah nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan 

nilai VIF < 10.
94

 

4) Uji Heterokedastisitas 

Dalam persamaan regresi berganda perlu 

diuji mengenai sama atau tidak varians dari 

residual dari observasi yang satu dengan 

observasi yang lain.
95

 Uji statistik yang dapat 

digunakan adalah uji korelasi Spearman, uji 

Glesjer, scatterplot, uji Golfeld-Quandt dan uji 

White. Dalam penelitian ini, peneliti 
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menggunakan uji Spearman untuk mengetahui 

apakah terdapat ketidaksamaan antar varians. 

b. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Teknik analisis data yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah 1 dan 2 

menggunakan rumus analisis regresi linier 

sederhana. Langkah-langkah dalam rumus regresi 

linier sederhana adalah sebagai berikut: 

1) Merumuskan atau mengidentifikasi variabel 

Variabel independen: X 

Variabel dependen: Y 

2) Membuat tabel perhitungan 

3) Mengestimasi/menaksir model 

Nilai b0, b1, dapat dicari dengan rumus: 

 b1=   

b1  

4) Menguji Signifikansi Model dengan Tabel 

Anova 

 

 

 

 
 

Tabel 3.7 

Analysis Or Varians 

Variation 

Source 

 (df) Sum of Squre (SS) Mean 

Square 
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(MS) 

Regression N SS Regression (SSR) 

SSR=

 

 

     

 

 

Regression N SS Regression (SSR) 

SSR=

 

 

     

 
 

Error n– 2 SS Error (SSE) 

SSE= 
 

  

Total n -1 SS Total (SST) 

SST =  

 

Daerah penolakan: 

Fhitung =  

5) Mencari Ftabel 

Ftabel didapatkan dari tabel distribusi F. 

Ftabel= F(1;n-2) 

6) Kesimpulan  

Tolak H0 apabila Fhitung > F(1;n-2) 

7) Menghitung Koefisien Determinasi (Besarnya 

Pengaruh) 

  

Dimana: 

R
2
=koefisien determinasi / proporsi 

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

regresi (biasanya dinyatakan dalam persen) 

Keterangan:  

n = jumlah pengamatan  

x = data variabel independen  

y = data variabel dependen  

x = mean/rata-rata data variabel x  

y = mean/rata-rata data variabel y  

b1 = slope (kemiringan garis lurus) populasi  

b0 = intercept (titik potong) populasi 

c. Analisis Regresi Linier Berganda  

Teknik analisa data yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah 3 menggunakan 

rumus analisis regresi linier berganda dengan 2 

variabel bebas. Hubungan antara satu variabel 

terikat dengan dua variabel bebas dapat dikatakan 

linier jika dapat dinyatakan dalam:
96

 

1) Nilai b0, b1, b2 dapat dicari dengan rumus: 

b1= 2 
2
) ( 1Y) – 2Y) 1X2)  

       1 
2
) 2 

2
) 1X2)

2 

b2= 1 
2
) ( 2Y) – 1Y) 1X2) 

 

1 
2
) 2 

2
) 1X2)

2 

b0= 1 1- b2 2 

n  

2) Uji Signifikansi Model Dalam Analisis Regresi 

Linier Berganda Dengan 2 Variabel Bebas 
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Uji overall pada regresi linier berganda 

dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh 

variabel bebas yang ada dalam model 

mempunyai pengaruh yang nyata terhadap 

variabel terikat. Berikut adalah uji overall pada 

analisis regresi linier berganda dengan 2 

variabel bebas: 

Hipotesis: 

H0 :  

H1 = minimal ada satu,  untuk i= 1, 2 

 
Tabel 3.8 

Analysis Or Varians 

Variation 

Source 

 (df) Sum of Squre (SS) Mean 

Square 

(MS) 

Regres-

sion 

P SS Regression (SSR) 

 

SSR = (b0 +  b1 1 

y + b2 2 y) ( )
2
                                                 

N 

                                                               

MSR = 

 

Error n – p -1 SS Error (SSE) 

SSE = 
2
 – (b0  + 

b1 1 y + b2 2 y) 

           

MSE =  

 

Total n -1 SS Total (SST) 

 ( )
2
 

SST = 
2
-  

 

              N 

 

 

Daerah penolakan: 

Tolak H0  bila Fhitung> Fa(p;n-p-1) 
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3) Menghitung Koefiien Determinasi (R
2
) 

Dengan rumus:  

Dimana: 

R
2
 = koefisien determinasi / proporsi 

keragaman/variabilitas total di sekitar nilai 

tengah yang dapat dijelaskan oleh model 

regresi (biasanya dinyatakan dalam persen).
97
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SMKN 1 Ponorogo 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 

Ponorogo semula bernama Sekolah Menengah 

Ekonomi Atas (SMEA) Ponorogo, berdiri pada 

tanggal 5 Mei 1969 beralamat di Jalan Jendral 

Sudirman No. 105 Ponorogo yang merupakan sekolah 

Filial atau cabang dari SMEA Negeri Madiun dengan 

Kepala Sekolah M. Soedarman, B.A. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 

077/O/1974, tentang perubahan status SMEA Negeri 

Filial SMEA Negeri Madiun di Ponorogo Kabupaten 

Ponorogo Provinsi Jawa Timur menjadi SMEA Negeri 

Ponorogo Provinsi Jawa Timur, dengan Jurusan Tata 

Buku, Tata Usaha, dan Tata Niaga, sekaligus 

menunjuk M. Soedarman, B.A selaku kepala sekolah. 

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No. 036/O/1974, tanggal 3 April 1997 

tentang perubahan nomor klatur SMKTA menjadi 

SMK serta organisasi dan tata kerja SMK maka 

SMEA Negeri Ponorogo berganti nama menjadi 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 

Ponorogo yang berlaku sejak 2 Juni 1997, dengan 

membuka jurusan Perkantoran, Akuntansi, 

76 
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Manajemen Bisnis, Kepala Sekolah saat itu Moesono 

Sarbini, B.A. 

Perubahan kurikulum 1999 ke kurikulum 2001, 

istilah jurusan diganti dengan Program Keahlian. 

Perkantoran menjadi Sekretaris, Manajemen Bisnis 

menjadi Penjualan. Pada kurikulum 2004 tidak 

mengalami perubahan pada istilah Program Keahlian. 

Seiring perkembangan re-enginering paradigma 

pendidikan kejuruan tahun 2004, SMK Negeri 1 

Ponorogo pada tahun ajaran 2004/2005 menambah 

program keahlian baru yaitu Multimedia (Teknologi 

Informasi dan Komunikasi). 

Sehingga sejak tahun ajaran 2004/2005 SMK 

Negeri 1 Ponorogo membuka 4 Program Keahlian: 

Akuntansi, Administrasi Perkantoran, Penjualan dan 

Multimedia. Tapi akhirnya pada tahun 2008 SMK 

Negeri 1 Ponorogo, mampu membuka jurusan baru 

yakni Rekayasa Perangkat Lunak (RPL). 

2. Letak Geografis SMKN 1 Ponorogo 

SMK Negeri 1 Ponorogo berada di Jl. Jendral 

Sudirman 10 Ponorogo. Letaknya strategis karena 

berada di pusat kota, tepatnya di sebelah timur Alon-

Alon kota Ponorogo. 

3. Visi, Misi dan Tujuan SMKN 1 Ponorogo  

a. Visi 

Menjadikan lembaga pendidikan dan pelatihan 

kejuruan berstandar nasional/internasional, 

berwawasan unggul, kompetitif, dan profesional 

dengan berdasarkan IMTAQ. 



 

xxxi 

 

b. Misi 

1) Membentuk tamatan yang berkepribadian 

unggul dan mampu mengembangkan diri dengan 

berlandaskan IMTAQ 

2) Menyiapkan calon wirausahawan 

3) Menjadikan SMK yang mandiri dan profesional 

4) Menjadikan SMK sebagai sumber informasi 

c. Tujuan 

1) Meningkatkan keterserapan tamatan SMK 

2) Meningkatkan kualitas tamatan SMK sesuai 

tuntutan dunia kerja (DU/DI) 

3) Menyiapkan tamatan SMK yang mampu 

mengembangkan sikap profesional 

4) Menyiapkan tamatan SMK yang unggul dan 

kompetitif 

5) Mewujudkan etos kerja dan kualitas kinerja 

tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya secara konsisten 

4. Profil Sekolah SMKN 1 Ponorogo 

Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Ponorogo 

Kelompok : Bisnis dan Manajemen 

Alamat Sekolah : Jl. Jendral Sudirman No. 10  

Desa/Kelurahan : Pakunden 

Kab/Kota : Ponorogo 

E-mail  : smkn1_ponorogo@yahoo.co.id 

Website  : smkn1ponorogo.sch.id 

Nilai Akreditasi : A 

5. Keadaan Guru dan Siswa SMKN 1 Ponorogo 

mailto:smkn1_ponorogo@yahoo.co.id
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Secara keseluruhan keadaan guru/tenaga 

pendidik di SMKN 1 Ponorogo (berdasarkan tingkat 

pendidikan terakhirnya, status dan jenis kelamin) yaitu 

berjumlah 86 orang pendidik dan 1 kepala sekolah 

dengan perincian: Pegawai Negeri Sipil (PNS) 62 

orang dan non PNS 25 orang. 

Sedangkan untuk siswa/siswinya berjumlah 

1.442 anak untuk tahun ajaran 2018/2019 yang berdiri 

dari kelas X sebanyak 518 anak, kelas XI sebanyak 

479 anak, dan kelas XII sebanyak 445 anak.  

6. Struktur Organisasi SMKN 1 Ponorogo 

Struktur organisasi merupakan bagan tatanan 

dalam suatu lembaga atau badan atau perkumpulan 

tertent, dalam menjalankan roda organisasi untuk itu 

diperlukan struktur organisasi yang mapan dalam 

menjalankan tugas dan tujuan pendidikan yang dicita-

citakan, agar tidak terjadi kekacauan dan ketimpangan 

dalam tugas.  

7. Sarana Prasarana 

Sarana prasarana merupakan salah satu 

komponen yang ikut menentukan keberhasilan proses 

pendidikan dan pembelajaran yang ditunjang dengan 

sarana prasarana yang memadai serta lengkap. 

Hambatan dapat diatasi, sehingga dapat mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. Untuk 

menunjang kelancaran kegiatan belajar mengajar dan 

kegiatan lainnya di SMKN 1 Ponorogo, tersedia 

beberapa sarana prasarana sebagai berikut: 

a. Gedung sekolah SMKN 1 Ponorogo 
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SMKN 1 Ponorogo berdiri diatas tanah seluas 

6.220 m
2 

dengan Nomor Statistik 341051101001 

dan NPSN 20510100. SMKN 1 Ponorogo secara 

resmi berdiri tahun 1974. 

b. Fasilitas Penunjang 

SMKN 1 Ponorogo memiliki 36 ruangan kelas, 

yang mana sudah tersedia LCD proyektor disetiap 

kelas untuk memudahkan guru dalam 

menggunakan media dalam proses pembelajaran. 

Untuk mendukung proses pembelajaran siswa dan 

pengembangan kompetensi siswa dan guru, maka 

disediakan beberapa fasilitas berikut: 

 

Tabel 4.1  

Sarana dan Prasarana SMKN 1 Ponorogo 

No. Nama Jml Keadaan Ket 

1. Ruang Kelas 36 Baik Layak 

2. Ruang Kep. Sekolah 1 Baik Layak 

3. Ruang Waka 1 Baik Layak 

4. Ruang Tata Usaha 1 Baik Layak 

5.  Ruang Guru 1 Baik Layak 

6.  Ruang BK 1 Baik Layak 

7.  Ruang OSIS 1 Baik Layak 

8.  Ruang UKS 1 Baik Layak 

9. Ruang Serba Guna 1 Baik Layak 

10. Ruang Praktik Kerja 1 Baik Layak 

11. Lab. Bahasa 1 Baik Layak 

12.  Lab. Komputer 4 Baik Layak 

13. Lab. Multimedia 1 Baik Layak 

14. Perpustakaan  1 Baik Layak 
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No. Nama Jml Keadaan Ket 

15. Bengkel 1 Baik Layak 

16. Koperasi 1 Baik Layak 

17. Kantin 2 Baik Layak 

18. Gudang 2 Baik Layak 

19. Mushola 1 Baik Layak 

20. Hal. Upacara 1 Baik Layak 

21. Pos Satpam 1 Baik Layak 

22. KM. Guru 2 Baik Layak 

23. KM. Siswa 14 Baik Layak 

 

B. Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek 

penelitian adalah seluruh siswa kelas X AKL SMKN 1 

Ponorogo yang berjumlah 142 siswa. Namun yang diteliti 

oleh peneliti sebagai sampel berjumlah 92 siswa. Pada 

bab ini akan dijelaskan masing-masing variabel 

penelitian yaitu tentang motivasi belajar dan keaktifan 

siswa dalam dalam pembelajaran TBTQ serta 

kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa kelas X SMKN 1 

Ponorogo. Untuk menjelaskan variabel tersebut 

diperlukan perhitungan sistematika. 

1. Deskripsi Data Motivasi Belajar Siswa Kelas X 

SMKN 1 Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor motivasi belajar 

siswa kelas X SMKN 1 Ponorogo diperoleh dari 

angka angket yang didistribusikan kepada responden 

siswa kelas X AKL SMKN 1 Ponorogo yang 

berjumlah 92 siswa. Adapun untuk skor jawaban 

angket tersebut adalah berupa angka-angka yang 
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diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. 

Selanjutnya, skor jawaban angket motivasi belajar 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel 4.2 

Skor Jawaban Angket Motivasi Belajar  

Siswa Kelas X SMKN 1 Ponorogo 

No. Skor Motivasi 

Belajar  

Frekuensi Prosentase 

1 52 1 1,1 % 

2 54 2 2,2 % 

3 55 1 1,1 % 

4 57 3 3,3 % 

5 58 2 2,2 % 

6 59 2 2,2 % 

7 60 1 1,1 % 

8 61 4 4,3 % 

9 63 3 3,3 % 

10 64 3 3,3 % 

11 65 3 3,3 % 

12 66 5 5,4 % 

13 67 1 1,1% 

14 68 4 4,3 % 

15 69 5 5,4 % 

16 70 6 6,5 % 

17 71 3 3,3 % 

18 72 7 7,6 % 

19 73 5 5,4 % 

20 74 4 4,3 % 

21 75 5 5,4 % 

22 76 3 3,3 % 

23 77 3 3,3 % 

24 78 8 8,7% 

25 79 4 4,3% 

26 80 1 1,1% 

27 82 1 1,1% 

28 85 1 1,1% 

29 86 1 1,1% 



 

xxxvi 

 

No. Skor Motivasi 

Belajar  

Frekuensi Prosentase 

 Total 92 100% 

Adapun skor jawaban angket tentang Motivasi 

Belajar siswa dapat dilihat pada lampiran 12. 

2. Deskripsi Data Keaktifan Siswa dalam 

Pembelajaran TBTQ Siswa Kelas X SMKN 1 

Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor keaktifan siswa 

dalam pembelajaran TBTQ diperoleh dari angka 

angket yang didistribusikan kepada responden siswa 

kelas X AKL SMKN 1 Ponorogo yang berjumlah 92 

siswa. Adapun untuk skor jawaban angket tersebut 

adalah berupa angka-angka yang diinterpretasikan 

sehingga mudah dipahami. Selanjutnya, skor jawaban 

angket keaktifan siswa dalam pembelajaran TBTQ 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 4.3 

Skor Jawaban Angket Keaktifan Siswa dalam 

Pembelajaran TBTQ Siswa Kelas X SMKN 1 Ponorogo 

No. Skor Keaktifan 

Siswa  

Frekuensi Prosentase 

1 84 2 2,2 % 

2 85 1 1,1 % 

3 87 1 1,1 % 

4 88 3 3,3 % 

5 89 3 3,3 % 

6 90 2 2,2 % 

7 91 1 1,1 % 

8 93 3 3,3 % 

9 94 3 3,3 % 

10 95 5 5,4 % 

11 96 1 1,1 % 
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No. Skor Keaktifan 

Siswa  

Frekuensi Prosentase 

12 97 1 1,1 % 

13 98 4 4,3 % 

14 99 2 2,2 % 

15 100 3 3,3 % 

16 101 1 1,1 % 

17 102 4 4,3 % 

18 103 1 1,1 % 

19 104 1 1,1 % 

20 105 2 2,2 % 

21 106 1 1,1 % 

22 107 3 3,3 % 

23 108 4 4,3% 

24 109 4 4,3% 

25 110 3 3,3% 

26 111 2 2,2% 

27 112 1 1,1% 

28 113 2 2,2% 

29 114 1 1,1% 

30 115 3 3,3% 

32 116 3 3,3% 

33 117 2 2,2% 

34 118 3 3,3% 

35 119 1 1,1% 

36 120 1 1,1% 

37 121 3 3,3% 

38 122 4 4,3% 

39 123 4 4,3% 

40 125 1 1,1% 

41 126 1 1,1% 

42 130 1 1,1% 

 Total 92 100% 

Adapun skor jawaban angket tentang keaktifan 

siswa dapat dilihat pada lampiran 13. 

3. Deskripsi Data Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

Siswa Kelas X SMKN 1 Ponorogo 
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Deskripsi data tentang skor kemampuan 

membaca Al-Qur‟an diperoleh dari hasil tes yang 

diujikan kepada responden siswa kelas X AKL SMKN 

1 Ponorogo yang berjumlah 92 siswa. Adapun untuk 

skor hasil tes tersebut adalah berupa angka-angka 

yang diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. 

Selanjutnya, hasil tes kemampuan membaca Al-

Qur‟an dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.4 

Hasil Tes Kemampuan Membaca Al-Qur’an  

Siswa Kelas X SMKN 1 Ponorogo 
 

No. Skor Hasil Tes Frekuensi Prosentase 

1 78 20 21,7 % 

2 89 49 53,3 % 

3 100 23 25,0 % 

 Total 92 100 % 

Adapun skor hasil tes tentang kemampuan 

membaca Al-Qur‟an dapat dilihat pada lampiran 14. 

 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Analisis Data tentang Motivasi Belajar Siswa Kelas 

X SMKN 1 Ponorogo 

Untuk menganalisa motivasi belajar siswa kelas 

X SMKN 1 Ponorogo menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Memberi skor pada angket  

b. Menyusun urutan kedudukan atas tiga tingkatan  

Dalam penyusunan urutan kedudukan atas tiga 

tingkatan dapat disusun dengan menjadi tiga 

kelompok yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Patokan 
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yang digunakan untuk menentukan rangking atas, 

tengah dan bawah adalah sebagai berikut: 

Analisis motivasi belajar dalam penelitian ini 

dibantu menggunakan perhitungan program IBM 

SPSS Statistics 25. Adapun hasilnya sebagai 

berikut:  

1) Identivikasi Variabel 

Variabel independen (X1) : Motivasi belajar  

2) Mengestimasi/menaksir Model 

Dari tabel lampiran 15 hasil perhitungan 

IBM SPSS Statistics 25 untuk uji standar deviasi 

variabel (X1) Motivasi Belajar diperoleh Mean 

atau rata-rata  sejumlah 69,77. Dan untuk hasil 

SD atau Standar Deviasi diperoleh sejumlah 

7,441. Untuk menentukan tingkatan motivasi 

belajar siswa tinggi, sedang dan rendah, dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

a) Skor lebih dari (Mx + 1. SDx) adalah 

tingkatan motivasi belajar siswa kelas X 

SMKN 1 Ponorogo termasuk kategori tinggi. 

b) Dan skor antara (Mx + 1. SDx) sampai 

dengan (Mx - 1. SDx) adalah tingkatan 

motivasi belajar siswa kelas X SMKN 1 

Ponorogo termasuk kategori sedang.  

c) Skor kurang dari (Mx- 1. SDx) adalah 

tingkatan motivasi belajar siswa kelas X 

SMKN 1 Ponorogo termasuk kategori 

rendah. Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1. SDx = 69,77 + 1 (7,441) 
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   = 69,77 + 7,441 

   = 77,211 

   = 77 (dibulatkan) 

Mx – 1. SDx = 69,77 – 1 (7,441) 

   = 69,77 – 7,441 

   = 62,329 

   = 62 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa 

skor lebih dari 77 dikategorikan tingkat motivasi 

belajar tinggi, sedangkan skor 77-62 

dikategorikan tingkat motivasi belajar sedang 

dan skor kurang dari 62 dikategorikan tingkat 

motivasi belajar rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang 

tingkat motivasi belajar siswa kelas X SMKN 1 

Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Kategorisasi Motivasi Belajar Siswa Kelas X  

SMKN 1 Ponorogo 

Skor F Presentase Ket 

Lebih dari 77 16 
 

Tinggi  

Antara 77-62 60 

 

Sedang  

Kurang dari 62 16 

 

Rendah  

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 

yang menyatakan motivasi belajar siswa kelas X 

SMKN 1 Ponorogo dalam kategori tinggi 

sebanyak 16 dari 92 responden (17,4%), 

kategori sedang sebanyak 60 dari 92 responden 
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(65,2%), dan kategori rendah sebanyak 16 dari 

92 responden (17,4%). Dengan demikian, secara 

umum dapat dikatakan bahwa motivasi belajar 

siswa kelas X SMKN 1 Ponorogo adalah dalam 

kategori sedang. 

2. Analisis Data tentang Keaktifan Siswa dalam 

Pembelajaran TBTQ Siswa Kelas X SMKN 1 

Ponorogo 

a. Identivikasi Variabel 

Variabel independen (X2) : Keaktifan Siswa 

dalam Pembelajaran TBTQ 

b. Mengestimasi/menaksir Model 

Dari tabel lampiran 16 hasil perhitungan IBM 

SPSS Statistics 25 untuk uji standar deviasi (X2) 

keaktifan siswa dalam pembelajaran TBTQ 

diperoleh Mean atau rata-rata  sejumlah 105,76. 

Dan untuk hasil SD atau Standar Deviasi diperoleh 

sejumlah 11,84.  Untuk menentukan tingkatan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran TBTQ  tinggi, 

sedang dan rendah, dibuat pengelompokan dengan 

menggunakan rumus: 

1) Skor lebih dari (Mx + 1. SDx) adalah tingkatan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran TBTQ 

siswa kelas X SMKN 1 Ponorogo termasuk 

kategori tinggi. 

2) Dan skor antara (Mx + 1. SDx) sampai dengan 

(Mx - 1. SDx) adalah tingkatan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran TBTQ siswa kelas X 

SMKN 1 Ponorogo termasuk kategori sedang.  
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3) Skor kurang dari (Mx- 1. SDx) adalah tingkatan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran TBTQ 

siswa kelas X SMKN 1 Ponorogo termasuk 

kategori rendah. Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1. SDx = 105,76 + 1 (11,84) 

   = 105,76 + 11,84 

   = 117,6 

   = 118 (dibulatkan) 

Mx – 1. SDx = 105,76 – 1 (11,84) 

   = 105,76 – 11,84 

   = 93,92 

   = 94 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor 

lebih dari 118 dikategorikan tingkat keaktifan siswa 

dalam pembelajaran TBTQ tinggi, sedangkan skor 

118-94 dikategorikan tingkat keaktifan siswa dalam 

pembelajaran TBTQ sedang dan skor kurang dari 

94 dikategorikan tingkat keaktifan siswa dalam 

pembelajaran TBTQ rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat 

keaktifan siswa dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel 4.6 

Kategorisasi Keaktifan Siswa dalam Pembelajaran  

TBTQ Siswa Kelas X SMKN 1 Ponorogo  

Skor F Presentase Ket 
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Lebih dari 118 19 
 

Tinggi  

Antara 118-94 57 

 

Sedang 

Kurang dari 94 16 

 

Rendah  

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

TBTQ siswa kelas X SMKN 1 Ponorogo dalam 

kategori tinggi sebanyak 19 dari 92 responden 

(20,65%), kategori sedang sebanyak 57 dari 92 

responden (61,96%), dan kategori rendah sebanyak 

16 dari 92 responden (17,39%). Dengan demikian, 

secara umum dapat dikatakan bahwa keaktifan 

siswa dalam pembelajaran TBTQ siswa kelas X 

SMKN 1 Ponorogo adalah dalam kategori sedang. 

3. Analisis Data tentang Kemampuan Membaca Al-

Qur’an Siswa Kelas X SMKN 1 Ponorogo 

a. Identivikasi Variabel 

Variabel dependen (Y): Kemampuan Membaca Al-

Qur‟an 

b. Mengestimasi/menaksir Model 

Dari tabel lampiran 17 hasil perhitungan IBM 

SPSS Statistics 25 untuk uji standar deviasi 

variabel (Y) kemampuan membaca Al-Qur‟an 

diperoleh Mean atau rata-rata  sejumlah 89,36. Dan 

untuk hasil SD atau Standar Deviasi diperoleh 

sejumlah 7,553. Untuk menentukan tingkatan 

kemampuan membaca Al-Qur‟an tinggi, sedang 

dan rendah, dibuat pengelompokan dengan 

menggunakan rumus: 
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1) Skor lebih dari (Mx + 1. SDx) adalah tingkatan 

kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa kelas X 

SMKN 1 Ponorogo termasuk kategori tinggi. 

2) Dan skor antara (Mx + 1. SDx) sampai dengan 

(Mx - 1. SDx) adalah tingkatan kemampuan 

membaca Al-Qur‟an siswa kelas X SMKN 1 

Ponorogo termasuk kategori sedang.  

3) Skor kurang dari (Mx- 1. SDx) adalah tingkatan 

kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa kelas X 

SMKN 1 Ponorogo termasuk kategori rendah. 

Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1. SDx = 89,36 + 1 (7,553) 

   = 89,36 + 7,553 

   = 96,913 

   = 97 (dibulatkan) 

Mx – 1. SDx = 89,36 – 1 (7,553) 

   = 89,36 – 7,553 

   = 81,807 

   = 82 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa 

skor lebih dari 97 dikategorikan tingkat 

kemampuan membaca Al-Qur‟an tinggi, sedangkan 

skor 97-82 dikategorikan tingkat kemampuan 

membaca Al-Qur‟an sedang dan skor kurang dari 

82 dikategorikan tingkat kemampuan membaca Al-

Qur‟an rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat 

kemampuan membaca Al-Qur‟an dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
Tabel 4.7 
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Kategorisasi Kemampuan Membaca  

Al-Qur’an Siswa SMKN 1 Ponorogo 

 

Skor F Presentase Ket 

Lebih dari 97 23 
 

Tinggi  

Antara 97-82 49 
 

Cukup  

Kurang dari 82 20 
 

Rendah  

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan kemampuan membaca Al-Qur‟an 

siswa kelas X SMKN 1 Ponorogo dalam kategori 

tinggi sebanyak 23 dari 92 responden (25%), 

kategori sedang sebanyak 49 dari 92 responden 

(53,26%), dan kategori rendah sebanyak 20 dari 92 

responden (21,74%). Dengan demikian, secara 

umum dapat dikatakan bahwa kemampuan 

membaca Al-Qur‟an siswa kelas X SMKN 1 

Ponorogo adalah dalam kategori sedang. 

 

4. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui data yang telah diperoleh 

peneliti dalam penelitian itu termasuk data yang 

berdistribusi normal atau tidak.
98

 Uji normalitas ini 

dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov dengan bantuan aplikasi IBM SPSS 

                                                           
98

 Retno, Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka 

Felicha, 2011), 206. 
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Statistics 25. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Uji Normalitas Motivasi Belajar, Keaktifan Siswa  

dalam pembelajaran TBTQ dan Kemampuan  

Membaca Al-Qur’an 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 92 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean ,0000000 

Std. Deviation 7,02463940 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,069 

Positive ,053 

Negative -,069 

Test Statistic ,069 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Dari hasil perhitungan tersebut, uji normalitas 

dengan Kolmogrov- Smirnov diperoleh hasil 

signifikansi 0,200. Apabila nilai signifikansi >0,05, 

maka dikatakan berdistribusi normal, sebaliknya 

jika nilai signifikansi <0,05 maka dikatakan tidak 

normal. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa variabel motivasi belajar (X1), keaktifan 

siswa dalam pembelajaran TBTQ (X2) dan 

kemampuan membaca Al-Qur‟an (Y) berdistribusi 
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normal, karena dilihat dari hasil signifikansi 0,200 

> 0,05. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui 

apakah ada dua variabel secara signifikan 

mempunyai hubungan linier atu tidak. Hipotesis  

pengambilan keputusan yakni  apabila signifikansi 

pada Deviation From Linierity >0,05, maka H0 

diterima artinya dua variabel dikatakan mempunyai 

hubungan yang linier. Pengujian uji linieritas pada 

penelitian ini dibantu menggunakan aplikasi IBM 

SPSS Statistics 25. Berikut merupakan hasil uji 

linieritas variabel dalam penelitian ini: 

Tabel 4.9 

Uji Liniearitas Data Motivasi Belajar dan Kemampuan  

Membaca Al-Qur’an 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Kemampuan 

Membaca * 

Motivasi 

Belajar 

Between 

Groups 

(Combined) 2605,940 29 89,860 2,155 ,006 

Linearity 974,021 1 974,021 23,359 ,000 

Deviation 

from 

Linearity 

1631,919 28 58,283 1,398 ,137 

Within Groups 2585,223 62 41,697   

Total 5191,163 91    

Hasil analisis data diatas menunjukkan bahwa 

F sebesar 1,398 dengan signifikansi 0,137 dilihat 

pada deviation from liniearity. Dengan demikian, 

hubungan data skor variabel tersebut dinyatakan 

linier, karena tingkat signifikansi variabel motivasi 
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belajar dan kemampuan membaca Al-Qur‟an 0,137 

> 0,05. 
Tabel 4.10 

Uji Liniearitas Data Keaktifan Siswa dalam Pembelajaran TBTQ dan 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Kemampuan 

Membaca * 

Keaktifan 

Siswa 

Between 

Groups 

(Combined) 2402,113 40 60,053 1,098 ,373 

Linearity 309,774 1 309,774 5,664 ,021 

Deviation 

from 

Linearity 

2092,339 39 53,650 ,981 ,520 

Within Groups 2789,050 51 54,687   

Total 5191,163 91    

Hasil analisis data diatas menunjukkan bahwa 

F sebesar 0,981 dengan signifikansi 0,520 dilihat 

pada deviation from liniearity. Dengan demikian, 

hubungan data skor variabel tersebut dinyatakan 

linier, karena tingkat signifikansi variabel keaktifan 

siswa dalam pembelajaran TBTQ dan kemampuan 

membaca Al-Qur‟an 0,520 > 0,05. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat 

ada atau tidaknya korelasi (keterkaitan) yang tinggi 

antara variabel-variabel bebas dalam suatu model 

regresi linear berganda. Dalam hal ini, peneliti 

menggunakan deteksi Variance Inflation Factor 

(VIF) sebagai uji multikolinieritas. Cut off yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinieritas adalah nilai tolerance > 0,10 atau 

sama dengan nilai VIF < 10. Kemudian untuk hasil 
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uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
Tabel 4.11 

Uji Multikolinieritas 

Uji Multi 

kolinieritas 

Tolerance VIF Keputusan Kesimpulan 

Motivasi 

Belajar  

0,596 1,678 0,596>0,10 

(tolerance) 

1,678 <10 (VIF) 

Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 

Keaktifan 

Siswa 

0,596 1,678 0,596>0,10 

(tolerance) 

1,678 <10 (VIF) 

Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 

Untuk uji multikolinieritas dibantu 

menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 25, 

menunjukkan bahwa nilai tolerance > 0,10 dan nilai 

VIF < 10 yang berarti kedua variabel tersebut tidak 

mengalami gejala multikolinieritas. Adapun hasil 

perhitungan uji multikolinieritas dapat dilihat pada 

lampiran 21. 

d. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas merupakan suatu uji 

dalam persamaan regresi berganda mengenai sama 

atau tidaknya varians  dari residual dari observasi 

yang satu dengan observasi yang lain. Persamaan 

regresi yang baik jika tidak terjadi 

heterokedastisitas. Metode pengujian yang 

digunakan adalah uji korelasi Spearman yaitu 

melakukan korelasi absolute residual dengan 

masing-masing variabel independen dengan 

absolute residual > 0,05, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Pengujian uji 

heteroskedastisitas pada penelitian ini dibantu 
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menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 25. 

Untuk hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
Tabel 4.12 

Uji Heteroskedastisitas Motivasi Belajar dan Keaktifan  

Siswa dalam Pembelajaran TBTQ 
 

Correlations 

 

Motivasi 

Belajar Keaktifan 

Unstandardized 

Residual 

Spearman's 

rho 

Motivasi 

Belajar 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,668
**

 -,024 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,823 

N 92 92 92 

Keaktifan Correlation 

Coefficient 

,668
**

 1,000 -,038 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,717 

N 92 92 92 

Unstandard

ized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 

-,024 -,038 1,000 

Sig. (2-tailed) ,823 ,717 . 

N 92 92 92 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Hasil analisis data diatas menunjukkan bahwa 

hasil signifikansi residual pada variabel motivasi 

belajar sebesar 0,823 > 0,05 dan variabel keaktifan 

siswa dalam pembelajaran TBTQ sebesar 0,717 > 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua 

variabel independen tersebut tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

5. Analisis Data Tentang Pengaruh Motivasi Belajar 

terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa 

Kelas X SMKN 1 Ponorogo 

Untuk menganalisis data tentang pengaruh 

motivasi belajar terhadap kemampuan membaca Al-
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Qur‟an siswa kelas X di SMKN 1 Ponorogo, peneliti 

menggunakan teknik perhitungan analisis regresi linier 

sederhana dengan bantuan aplikasi IBM SPSS 

Statistics 25. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel 

berikut:  

Tabel 4.13 

Persamaan Regresi Linier Sederhana Pengaruh Motivasi  

Belajar terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur’an  

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 63,358 6,983  9,073 ,000 

Motivasi ,373 ,100 ,367 3,744 ,000 

a. Dependent Variable: Kemampuan 

 Pada tabel Coefficient pada kolom B pada 

constanta (a) adalah 63,358 sedang nilai motivasi 

belajar (b) 0,373 sehingga persamaan regresinya dapat 

ditulis: 

Y = a + bX 

    = 63,358 + 0,373X 

Keterangan: 

Y = Variabel dependen 

X = Variabel independen 

a = Nilai konstanta 

b = Koefisien regresi 

Sehingga dari persamaan tersebut dapat 

diterjemahkan: 
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a. Konstanta sebesar 63,358 artinya jika motivasi 

belajar nilainya 0,373 maka kemampuan membaca 

Al-Qur‟an siswa nilainya 63,358 

b. Koefisien regresi variabel motivasi belajar sebesar 

0,373 artinya jika motivasi belajar mengalami 

kenaikan satu satuan, maka kemampuan membaca 

Al-Qur‟an akan mengalami peningkatan 0,373 

satuan. Koefisien bernilai positif artinya hubungan 

antara motivasi belajar dengan kemampuan 

membaca Al-Qur‟an adalah positif, artinya semakin 

tinggi motivasi belajar maka semakin meningkat 

kemampuan membaca Al-Qur‟an. 

Tabel 4.14 

Anova (Pengaruh Motivasi Belajar terhadap  

Kemampuan Membaca Al-Qur’an) 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 699,679 1 699,679 14,020 ,000
b
 

Residual 4491,484 90 49,905   

Total 5191,163 91    

a. Dependent Variable: Kemampuan 

b. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar 

Dari tabel anova diatas diketahui bahwa Fhitung 

sebesar 14,020. Sedangkan untuk menentukan Ftabel 

dapat dilihat pada tabel distribusi F pada taraf 

signifikansi 0,05, dengan menggunakan rumus: 

Ftabel = F  (n-2) 

   = F0,05(90) = 3,95 
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Maka untuk menjawab pengajuan hipotesis 

yang ada, dapat disimpulkan bahwa Fhitung (14,020) > 

Ftabel (3,95). Artinya motivasi belajar berpengaruh 

terhadap kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa 

SMKN 1 Ponorogo. 

Tabel 4.15 

Model Summary (Pengaruh Motivasi Belajar terhadap 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an) 

Model Summary3 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,367
a
 ,135 ,125 7,064 

a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar 

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai 

pengaruh (R
2
) antara motivasi belajar terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur‟an yaitu sebesar 0,135, 

artinya besarnya prosentase pengaruh motivasi belajar 

terhadap kemampuan membaca Al-Qur‟an sebesar 

13,5%. 

 

 

 

 

 

6. Analisis Data Tentang Pengaruh Keaktifan Siswa 

dalam Pembelajaran TBTQ terhadap Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an Siswa Kelas X SMKN 1 

Ponorogo 
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Untuk menganalisis data tentang pengaruh 

keaktifan siswa dalam pembelajaran TBTQ terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa kelas X 

SMKN 1 Ponorogo, peneliti menggunakan teknik 

perhitungan analisis regresi linier sederhana dengan 

bantuan aplikasi IBM SPSS Statistics 25. Adapun 

hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:  
Tabel 4.16 

Persamaan Regresi Linier Sederhana Pengaruh Keaktifan  

Siswa dalam Pembelajara TBTQ Terhadap Kemampuan  

Membaca Al-Qur’an  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 72,878 6,939  10,503 ,000 

Keaktifan ,156 ,065 ,244 2,390 ,019 

a. Dependent Variable: Kemampuan 

Pada tabel Coefficient pada kolom B pada 

constanta (a) adalah 72,878 sedang nilai keaktifan 

siswa dalam pembelajaran TBTQ (b) 0,156 sehingga 

persamaan regresinya dapat ditulis: 

Y = a + bX 

    = 72,878 + 0,156X 

Keterangan: 

Y = Variabel dependen 

X = Variabel independen 

a = Nilai konstanta 

b = Koefisien regresi 

Sehingga dari persamaan tersebut dapat 

diterjemahkan: 
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a.  Konstanta sebesar 72,878 artinya jika keaktifan 

siswa dalam pembelajaran TBTQ nilainya 0,156 

maka kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa 

nilainya 72,878. 

b. Koefisien regresi variabel keaktifan siswa dalam 

pembelajaran TBTQ sebesar 0,156 artinya jika 

keaktifan siswa dalam pembelajaran TBTQ 

mengalami kenaikan satu satuan, maka kemampuan 

membaca Al-Qur‟an akan mengalami peningkatan 

0,156 satuan. Koefisien bernilai positif artinya 

hubungan antara keaktifan siswa dalam 

pembelajaran TBTQ dengan kemampuan membaca 

Al-Qur‟an adalah positif, artinya semakin tinggi 

keaktifan siswa dalam pembelajaran TBTQ maka 

semakin meningkat kemampuan membaca Al-

Qur‟an. 
Tabel 4.17 

Anova (Pengaruh Keaktifan Siswa dalam Pembelajaran 

TBTQ Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur’an) 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 309,774 1 309,774 5,711 ,019
b
 

Residual 4881,389 90 54,238   

Total 5191,163 91    

a. Dependent Variable: Kemampuan Membaca 

b. Predictors: (Constant), Keaktifan Siswa 

Dari tabel anova diatas diketahui bahwa Fhitung 

sebesar 5,711. Sedangkan untuk menentukan Ftabel 

dapat dilihat pada tabel distribusi F pada taraf 

signifikansi 0,05, dengan menggunakan rumus: 
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Ftabel = F  (n-2) 

   = F0,05(90) = 3,95 

Maka untuk menjawab pengajuan hipotesis 

yang ada, dapat disimpulkan bahwa Fhitung (5,711) > 

Ftabel (3,95). Artinya keaktifan siswa dalam 

pembelajaran TBTQ berpengaruh terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa kelas X 

SMKN 1 Ponorogo. 
Tabel 4.18 

Model Summary (Pengaruh Keaktifan Siswa dalam  

Pembelajaran TBTQ terhadap Kemampuan  

Membaca Al-Qur’an) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,244
a
 ,060 ,049 7,36462 

a. Predictors: (Constant), Keaktifan Siswa 

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai 

pengaruh (R
2
) antara keaktifan siswa dalam 

pembelajaran TBTQ terhadap kemampuan membaca 

Al-Qur‟an yaitu sebesar 0,060, artinya besarnya 

prosentase pengaruh keaktifan siswa dalam 

pembelajaran TBTQ terhadap kemampuan membaca 

Al-Qur‟an sebesar 6%. 

 

 

7. Pengaruh Motivasi Belajar dan Keaktifan Siswa 

dalam Pembelajaran TBTQ Terhadap 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa Kelas X 

SMKN 1 Ponorogo 

Setelah semua data terkumpul dari variabel X1 

(motivasi belajar), X2 (keaktifan siswa dalam 
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pembelajaran TBTQ) dan Y (kemampuan membaca 

Al-Qur‟an) kemudian ditabulasikan. Untuk 

menganalisis data tentang motivasi belajar dan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran TBTQ terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa kelas X 

SMKN 1 Ponorogo, maka peneliti menggunakan 

teknik penghitungan analisis Regresi Linier Berganda 

dan disini peneliti dibantu dengan aplikasi IBM SPSS 

Statistics 25 dengan hasil sebagaimana lampiran. Dan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi 

belajar dan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

TBTQ terhadap kemampuan membaca Al-Qur‟an, 

maka harus dihitung koefisien determinasi dalam tabel 

Anova. JKR (Regression) dan JKT (Total). Sebagai 

berikut: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.19 

Persamaan Regresi Linier Berganda Pengaruh Motivasi 

Belajar dan Keaktifan Siswa dalam Pembelajara TBTQ 

Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur’an  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standar-

dized 

Coeffi 

cients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 
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B 

Std. 

Error Beta 

Toler

ance VIF 

1 (Constant) 62,946 7,584  8,300 ,000   

Motivasi ,361 ,130 ,355 2,784 ,007 ,596 1,678 

Keaktifan ,012 ,081 ,018 ,143 ,886 ,596 1,678 

a. Dependent Variable: Kemampuan 

Pada tabel Coefficient pada kolom B pada 

constanta (a) adalah 62,946 sedang nilai motivasi 

belajar (b1) 0,361 sedang nilai keaktifan siswa dalam 

pembelajaran TBTQ (b2) 0,012 sehingga persamaan 

regresinya dapat ditulis: 

Y = a + b1X + b2X 

    = 62,946 + 0,361X + 0,012X 

Keterangan: 

Y = Variabel dependen 

X = Variabel independen 

a = Nilai konstanta 

b = Koefisien regresi 

Sehingga dari persamaan tersebut dapat 

diterjemahkan: 

a.  Konstanta sebesar 62,946 artinya jika motivasi 

belajar dan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

TBTQ nilainya 0,361 dan 0,012 maka kemampuan 

membaca Al-Qur‟an siswa nilainya 62,946. 

b. Koefisien regresi variabel motivasi belajar dan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran TBTQ sebesar 

0,361 dan 0,012 artinya jika motivasi belajar dan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran TBTQ 

mengalami kenaikan satu satuan, maka kemampuan 

membaca Al-Qur‟an akan mengalami peningkatan 

0,361 dan 0,012 satuan. Koefisien bernilai positif 
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artinya hubungan antara motivasi belajar dan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran TBTQ dengan 

kemampuan membaca Al-Qur‟an adalah positif, 

artinya semakin tinggi dan baik motivasi belajar 

dan keaktifan siswa dalam pembelajaran TBTQ 

maka semakin meningkat kemampuan membaca 

Al-Qur‟an. 
Tabel 4.20 

Anova (Pengaruh Motivasi Belajar dan Keaktifan Siswa 

dalam Pembelajaran TBTQ Terhadap Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an) 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 700,717 2 350,359 6,944 ,002
b
 

Residual 4490,446 89 50,454   

Total 5191,163 91    

a. Dependent Variable: Kemampuan 

b. Predictors: (Constant), Keaktifan, Motivasi Belajar 

Dari tabel anova diatas diketahui bahwa Fhitung 

sebesar 6,944. Sedangkan untuk menentukan Ftabel 

dapat dilihat pada tabel distribusi F pada taraf 

signifikansi 0,05, dengan menggunakan rumus: 

Ftabel = F  (n-2) 

   = F0,05(90) = 3,10 

Maka untuk menjawab pengajuan hipotesis 

yang ada, dapat disimpulkan bahwa Fhitung (6,944) > 

Ftabel (3,10). Artinya motivasi belajar dan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran TBTQ berpengaruh 

terhadap kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa kelas 

X SMKN 1 Ponorogo. 
Tabel 4.21 
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Model Summary (Pengaruh Motivasi Belajar dan 

Keaktifan Siswa dalam Pembelajaran TBTQ terhadap 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an) 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,36

7
a
 

,135 ,116 7,103 

a. Predictors: (Constant), Keaktifan, Motivasi Belajar 

b. Dependent Variable: Kemampuan 

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai 

pengaruh (R
2
) antara Motivasi Belajar dan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran TBTQ terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur‟an yaitu sebesar 0,135, 

artinya besarnya prosentase pengaruh Motivasi Belajar 

dan keaktifan siswa dalam pembelajaran TBTQ 

terhadap kemampuan membaca Al-Qur‟an sebesar 

13,5%. 

 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an  

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier 

sederhana mengenai motivasi belajar terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur‟an diperoleh Fhitung 

(14,020) ≥ Ftabel (3,95) sehingga Ho ditolak/Ha 

diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang 

signifikan antara motivasi belajar terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa kelas X 

SMKN 1 Ponorogo. Besar koefisien determinasi ( ) 

didapatkan nilai sebesar 13,5%  artinya motivasi 

belajar berpengaruh sebesar 13,5% terhadap 
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kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa kelas X 

SMKN 1 Ponorogo dan sisanya 86,5% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model.  

Motivasi merupakan hal yang sangat penting 

dalam kegiatan pembelajaran. Motivasi adalah suatu 

rangkaian usaha berbentuk kekuatan yang berfungsi 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dalam 

mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan.
99

 

Motivasi belajar juga merupakan kebutuhan 

untuk mengembangkan kemampuan diri secara 

optimum, sehingga mampu berbuat yang lebih baik 

lagi dan mencapai hasil yang ingin dicapai dengan 

maksimal.
100

 Tujuan dan hasil yang ditimbulkan oleh 

adanya motivasi dalam belajar ada bermacam-macam, 

tergantung tujuan apa yang ingin diraih oleh siswa 

tersebut. Dalam penelitian ini, hasil atau tujuan yang 

dimaksud adalah hasil kemampuan membaca Al-

Qur‟an siswa. Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa motivasi belajar siswa kelas X 

SMKN 1 Ponorogo berpengaruh secara signifikan 

terhadap kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa. 

2. Pengaruh Keaktifan Siswa dalam Pembelajaran 

TBTQ terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier 

sederhana tentang keaktifan siswa dalam pembelajaran 

TBTQ terhadap kemampuan membaca Al-Qur‟an 
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diperoleh Fhitung (5,711) ≥ Ftabel (3,95) sehingga Ho 

ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh 

yang signifikan antara keaktifan siswa dalam 

pembelajaran TBTQ terhadap kemampuan membaca 

Al-Qur‟an siswa kelas X SMKN 1 Ponorogo. Besar 

koefisien determinasi ( ) didapatkan nilai sebesar 

6%, artinya keaktifan siswa dalam pembelajaran 

TBTQ berpengaruh sebesar 6% terhadap kemampuan 

membaca Al-Qur‟an siswa kelas X SMKN 1 

Ponorogo dan sisanya 94% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak masuk dalam model. 

Keaktifan siswa adalah siswa bersikap aktif 

dalam proses pembelajaran, yang mana ia mampu 

meningkatkan hasil belajar dan mengubah tingkah 

lakunya secara efektif dan efisien.
101

 Keaktifan siswa 

disini dimaksudkan siswa bersikap aktif dalam 

pembelajaran TBTQ, yang mana siswa diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuannya  dalam membaca 

Al-Qur‟an. Ketika anak sedang membaca 

sesungguhnya tidak hanya mengasah ketajaman 

berfikirnya, namun juga perasaan anak akan terasah 

sehingga secara keseluruhan ia akan mengembangkan 

kemampuannya.
102

 

Siswa yang mempunyai minat tinggi dan aktif 

dalam belajar membaca akan meningkatkan 

keterampilan membaca, begitu juga sebaliknya jika ia 
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tidak aktif dalam belajar membaca maka keterampilan 

membacanya akan menurun.
103

 Dengan demikian, 

secara umum dapat dikatakan bahwa keaktifan siswa 

dalam pembelajaran TBTQ siswa kelas X SMKN 1 

Ponorogo berpengaruh secara signifikan terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa. 

3. Pengaruh Motivasi Belajar dan Keaktifan Siswa 

dalam Pembelajaran TBTQ terhadap Kemampuan 

membaca Al-Qur’an Siswa kelas X SMKN 1 

Ponorogo 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier 

berganda tentang motivasi belajar dan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran TBTQ terhadap kemampuan 

membaca Al-Qur‟an diperoleh Fhitung (6,944) ≥ Ftabel 

(3,10) sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti 

terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi 

belajar dan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

TBTQ terhadap kemampuan membaca Al-Qur‟an 

siswa kelas X SMKN 1 Ponorogo. Besar koefisien 

determinasi ( ) didapatkan nilai sebesar 13,5%,   

artinya motivasi belajar dan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran TBTQ berpengaruh sebesar 13,5% 

terhadap kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa kelas 

X SMKN 1 Ponorogo dan sisanya 86,5% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model.  

Kemampuan membaca Al-Qur‟an adalah 

kesanggupan seseorang dalam melafalkan apa yang 

ditulis dalam Al-Qur‟an. Ada beberapa fakor yang 
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mempengaruhi kemampuan membaca Al-Qur‟an, 

yang mana digaris besarkan menjadi tiga yaitu faktor 

fisiologis, faktor psikologis dan faktor lingkungan. 

Faktor fisiologis atau jasmaniah ini berkaitan dengan 

kondisi fisik seseorang yang berpengaruh pada 

kesehatan manusia. Faktor psikologis adalah faktor 

yang berasal dari sifat bawaan seseorang. Adapun 

faktor yang tercangkup dalam faktor psikologis yaitu: 

1) Intelegensi atau kecerdasan, 2) Motivasi belajar 3) 

Minat baca, dan 4) Sikap siswa. Faktor lingkungan 

diantaranya yaitu latar belakang dan pengalaman 

siswa dirumah dan faktor sosial ekonomi.
104

 

Sikap siswa adalah gejala internal yang 

berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk 

mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap 

terhadap obyek barang baik positif maupun negatif.
105

 

Ranah afektif menurut Krathwohl, Bloom dan Maisa 

dibedakan menjadi lima jenjang yang kompleks, 

diantaranya yaitu: 1) Receiving/attending (kepekaan 

dalam menerima stimulus), 2)Responding (partisipasi 

aktif peserta didik), 3) Valuing (menilai atau 

menghargai), 4) Organization (mengatur atau 

mengorganisasikan), dan 5)Characterization by 

evalue or calue complex (karakterisasi dengan suatu 

nilai).
106
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar dan 

keaktifan siswa dalam pembalajaran TBTQ terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa kelas X 

SMKN 1 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh 

motivasi belajar dan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran TBTQ terhadap kemampuan membaca 

Al-Qur‟an siswa kelas X SMKN 1 Ponorogo maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Adanya pengaruh yang signifikan antara motivasi 

belajar terhadap kemampuan membaca Al-Qur‟an 

dimana diperoleh nilai Fhitung (14,020) ≥ Ftabel (3,95), 

sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti 

motivasi belajar mempunyai pengaruh terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur‟an sebesar 13,5%. 

2. Adanya pengaruh yang signifikan antara keaktifan 

siswa dalam pembelajaran TBTQ terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur‟an dimana diperoleh 

nilai Fhitung (5,711) ≥ Ftabel (3,95), sehingga Ho 

ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti keaktifan siswa 

dalam pembelajaran TBTQ mempunyai pengaruh 

terhadap kemampuan membaca Al-Qur‟an sebesar 

6%. 

3. Adanya pengaruh yang signifikan antara motivasi 

belajar dan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

TBTQ terhadap kemampuan membaca Al-Qur‟an 

dimana diperoleh nilai Fhitung (6,944) ≥ Ftabel (3,10), 

sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti 

motivasi belajar dan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran TBTQ mempunyai pengaruh yang 

113 
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signifikan terhadap kemampuan membaca Al-Qur‟an 

sebesar 13,5%. 

 

B. Saran  

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas, 

peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi lingkungan keluarga khususnya orang tua 

hendaknya memberikan kontribusi terhadap perilaku 

dan kebiasaan siswa dirumah, dalam hal ini 

membiasakan lingkungan yang cinta terhadap Al-

Qur‟an dengan memberikan waktu khusus untuk 

membaca Al-Qur‟an. Sehingga dapat menunjang 

kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran dengan 

baik dan benar. 

2. Bagi guru merupakan orang tua kedua setelah Bapak 

dan Ibu dirumah. Sekolah adalah rumah kedua bagi 

para siswa, hendaknya guru dapat memberikan 

motivasi bagi para siswa agar dapat mempelajari Al-

Qur‟an dengan penuh semangat dan kemauan yang 

tinggi.  

3. Bagi siswa SMKN 1 Ponorogo perlunya semangat 

untuk belajar Al-Qur‟an, tidak hanya disekolah saja 

tapi dirumah juga harus diterapkan. Selain itu juga 

berusaha untuk menanamkan jiwa-jiwa cinta 

terhadap Al-Qur‟an, sehingga nantinya akan mudah 

dalam mempelajari Al-Qur‟an. 
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