
 

1 
 

RELEVANSI NILAI PEMBIASAAN MEMBACA AL QUR’AN DENGAN 

PERILAKU SISWA 

(Studi Kasus di SMAN 2 Ponorogo) 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH 

DANI KURNIAWAN 

NIM: 210315236 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  

MEI 2019 

 

 



 

2 
 

ABSTRAK 

Dani Kurniawan, 2019. Relevansi Nilai-Nilai Pembiasaan Membaca Al Qur’an 

dengan Perilaku Siswa (Studi Kasus di SMAN 2 Ponorogo) Skripsi 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, 

Dr. Ahmadi, M. Ag. 

Kata Kunci: Nilai Pembiasaan, Membaca Al Qur’an, Perilaku Siswa. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

no 22 tahun 2013 yakni Gerakan Literasi Sekolah. Selanjutnya permendiknas 

menghimbau kepada sekolah-sekolah yang sudah mampu untuk menjalankan 

program tersebut. Salah satu sekolah yang menjalankan Gerakan Literasi Sekolah 

adalah SMAN 2 Ponorogo. Seperti yang di uangkapkan oleh kepala sekolah SMAN 

2 Ponorogo bahwa Gerakan Literasi di sekolah ini ada dua bagian yaitu Literasi 

umum dan Literasi Agama. Sedangkan tujuan diadakannya literasi di SMAN 2 

Ponorogo adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai khusus yang nantinya menjadi 

bibit sikap baik siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Macam-macam nilai yang bisa 

diambil dari pembiasaan membaca Al Qur’an di SMAN 2 Ponorogo, 2) 

Implementasi nilai-nilai pembiasaan membaca Al Qur’an di SMAN 2 Ponorogo, 3) 

Relevansi nilai-nilai pembiasaan membaca Al Qur’an di SMAN 2 Ponorogo 

terhadap perilaku siswa, 4) Hambatan dan dukungan adanya kegiatan pembiasaan 

membaca Al Qur’an di SMAN 2 Ponorogo. 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif berjenis studi kasus dengan 

teknik mengumpulkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan 
teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data (data reducition), 
penyajian data (data display), dan kesimpulan (drawing conclusion). 

Dari penelitian yang dilakukan  dapat disimpulkan bahwasanya 1) Nilai yang 

bisa diambil dari kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an adalah Nilai Istiqomah, 

Nilai Akhlaq dan Adab, Nilai Iman, dan Nilai Ketaatan, 2) Impementasi nilai-nilai 

pembiasaan membaca Al Qur’an di SMAN 2 Ponorogo sepenuhnya sudah berjalan 

lancar walaupun sebagian belum bisa menerapkan implementasi nilai-nilai kegiatan 

pembiasaan membaca Al Qur’an. Relevansi tersebut meliputi penerapan nilai-nilai 

pembiasaan membaca Al Qur’an kedalam keseharian siswa yang nantinya dapat 

dicontoh oleh masyarakat, 3) Kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an sangatlah 

relevan untuk mendorong siswa menjadi lebih baik dan mencegah siswa terhadap 

pergaulan yang kurang baik untuk kedepannya, 4) Hambatan dari kegiatan 

pembiasaan membaca Al Qur’an yaitu pengeras suara yang awalnya belum 

memadahi dan sudah terselesaikan dan dukungannya adalah semua pihak ikut serta 

dalam menjalankan kegiatan ini dengan penuh semangat, serta sekolah 

mewujudkan dukungan tersebut dengan memberikan properti berupa juz ‘amma 

setiap siswa tanpa dipungut biaya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sebuah timbal balik antara pendidik dan peserta 

didik dalam menguasai apa yang harusya dicapai tujuan pendidikan.1 

Pendidikaan diatur dalam skala nasional, regional dan lokal atau daerah kecil. 

Dalam pendidikan tentunya memiliki banyak sekali inti dan tujuan untuk 

dikembangkan secara mendalam. Secara keseluruhan, pendidikan memiliki 

landasan atau yang lebih dikenal dengan nama kurikulum. Melalui kurikulum, 

inti dan tujuan pendidikan akan tersampaikan dan terlaksana melalui 

pengembangan-pengembangan dan kegiatan yang dikembangkan disetiap 

instansi.  

Salah satu kegiatan yang dikembangkan instansi untuk mencapai salah satu 

dari tujuan pendidikan adalah dengan pembiasaan kepada siswa. Para ahli sudah 

menerangkan beberapa teori tentang pembiasaan, seperti teori yang 

diungkapkan oleh Hasnida yaitu pembiasaan merupakan sebuah titik tombak 

untuk mengambangkan sebuah kedisiplinan seseorang dari usia dini sampai 

remaja.2 Jadi dengan adanya pembiasaan akan terbentuknya sebuah kebiasaan 

ataupun sebuah karakter seseorang. Pembiasaan mulai usia dini yaitu antara usia 

pasca kelahiran sampai umur 2 tahun adalah pembiasaan mengenal lingkungan 

                                                             
1 Fristiana Iriana, Pengembangan Kurikulum (Teori, Konsep dan Aplikasi) (Yogyakarta: Dua 

Putra Offset, Cetakan 1, 2016), 1. 
2 Hasnida, Kebutuhan Anak Usia Dini (Jakarta: Luxima, 2014), 15. 
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terdekat, seperti: mengidentifikasi seorang ibu dan ayah, kemudia pembiasaan 

usia 3 sampai 5 tahun adalah pembiasaan terhadap hal-hal positif ringan sepeti: 

mengajarkan makan dengan tangan kanan, membiasakan berkata baik dan jujur 

dan lain sebaginya. Kemudian usia 6 sampai 12 tahun adalah pembiasaan 

mengenal lingkungan luar keluarga, dan usia 13-16 tahun adalah pembiasaan 

bersosial baik dengan lingkungan luas. Di usia 17-28 tahun adalah usia emas 

bagi seorang individu untuk mengembangkan apa yang dia inginkan atau yang 

dikenal dengan usia remaja. Pembiasaan di usia ini adalah hanya untuk 

membiasakan mengendalikan emosiaonal karena pada usia inilah emosional 

seseorang akan berubah dengan cepat. Kemudian uais 29 sampai 40 tahun 

seseorang haruslah menerima pembiasaan berupa persiapan mental menuju 

zona usia tua dan ketika usia 41 sampai akhir hayat, maka seseorang akan lebih 

bijaksana dalam berbuat karena telah mempersiapkan dirinya selama hidup. 

Melalui porses pembiasaan diharapkan siswa dapat memiliki sebuah pijakan 

dan sebuah kegiatan positif yang secara tidak langsung dapat menghambat 

pergaulan bebas remaja khususnya pada pelajar. Salah satu dari pembiasaan 

tersebut adalah pembiasaan membaca. Tarigan mengungkapkan bahwa 

membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca 

untuk menerima pesan.3 Jadi pembiasaan membaca adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan berulang-ulang oleh pembaca untuk mencari pesan apa yang 

sebenarnya disampaikan dalam bacaan tersebut baik itu pesan tersirat maupun 

pesan tersurat. 

                                                             
3 Tarigan, Pengajaran Gaya Bahasa (Bandung: Angkasa, 1985), 98. 
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Membiasakan siswa membaca adalah sebuah hal positif yang bertujuan agar 

siswa mengenal apa yang sebenarnya mereka baca. Proses membiasakan siswa 

membaca memang tidak tergolong mudah karena tidak semua siswa itu 

memiliki kemampuan membaca cepat dan kadang pula siswa tersebut enggan 

untuk membaca sesuatu yang sekiranya tidak menarik menurut siswa tersebut. 

Maka dari itu, tujuan adanya pembiasaan membaca adalah untuk melatih siswa 

agar gemar mencari informasi dan ilmu dari sebuah tulisan ataupun bacaan. 

Salah satu kegiatan pembiasaan membaca adalah pembiasaan membaca Al- 

Qur’an. Kegiatan membaca Al Qur’an adalah salah satu kegiatan yang 

membiasakan siswa untuk terbiasa berteman dengan Al Qur’an khususnya 

dalam hal membacanya saja. 

Nilai lebih pembiasaan membaca kepada siswa yang dilaksanakan oleh 

instansi setiap harinya memang tidak terlalu berpengaruh dalam hal pendidikan, 

bahkan hanya menjadi sebuah kegiatan tambahan yang bersifat tidak wajib. 

Akan tetapi nilai dari pembiasaan khususnya membaca Al Qur’an akan terasa 

terhadap perilaku siswa dan akan berguna ketika siswa terjun kepada 

masyarakat secara langsung. Karena sebuah perilaku siswa itu di pengaruhi oleh 

factor yang mendampingi seperti yang telah diungkapkan Gerungan dalam buku 

Psikologi Sosial bahwa perilaku adalah sebuah sikap tertentu yang dipengaruhi 

oleh pandangan dan factor masing-masing yang nantinya akan menghasilkan 

respon tertentu.4 Jadi ketika siswa dibiasakan membaca Al Qur’an, maka semua 

                                                             
4 W.A, Gerungan, Psikologi Sosial (Bandung: Eresco, 1991), 149. 
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hasil respond dan perubahan sikap akan tercermin dari hasil membaca Al 

Qur’an tersebut. 

Bukti nyata dari adanya pembiasaan siswa khususnya membaca Al Qur’an 

adalah dimana siswa ketika terjun langsung di masayarakat selalu diunggulkan 

dan diharapkan masyarakat. Seperti: menjadi imam sholat lima waktu, menjadi 

imam sholat tarawih, menjadi Qori’ kegiatan khataman Al Qur’an di daerahnya 

masing-masing dan masih banyak lagi. Bukti-bukti tersebut adalah efek dari 

sekolah mengadakan sebuah pembiasaan secara rutin yang nantinya secara 

perlahan akan menjadi kebiasaan siswa.5 

Fakta lain dari adanya program sekolah melalui sebuah pembiasaan 

membaca adalah ketika wawancara bersama penulis bahwa siswa mampu 

menemukan informasi dan pesan secara tersurat maupun tersirat. Selain itu 

ketika siswa sudah menanamkan membaca khususnya membaca Al Qur’an 

maka pandangan orang tua yang semakin percaya kepada sekolah. Sekolah akan 

lebih dipercaya oleh masyarakat khususnya orang tua siswa dalam 

mengembangkan kepribadian dan perilaku siswa menuju kearah positif. Dengan 

adanya kegiatan pembiasaan khususnya membaca Al Qur’an, maka orang tua 

setidaknya yakin bahwa putra-putrinya juga diperdalam ilmu agamanya 

khsusnya membaca Al Qur’an. Dan terlebih lagi pembiasaan membaca Al 

Qur’an bagi siswa terutama sekolah umum adalah untuk mencegak siswa yang 

sama sekali tidak membaca Al Qur’an selain pada kegiatan tersebut.6  

                                                             
5 Observasi di SMAN 2 Ponorogo pada Rabu, 24 Oktober 2018. 
6 Observasi di SMAN 2 Ponorogo pada Rabu, 24 Oktober 2018. 



 

11 
 

Pembiasaan juga merupakan sebuah pengembangan yang berasal dari 

program pemerintah untuk mensukseskan tujuan pendidikan secara menyeluruh 

di Indonesia. Banyak sekali beberapa instansi di Indonesia yang sudah 

menerapkan pembiasaan untuk menunjang kegiatan positif siswa. Contohnya 

seperti yang telah diungkapkan dalam karya ilmiyah penelitian karya Moh. 

Sholeh dari Universitas Negeri Yogyakarta yang berisi tentang sebuah 

pembiasaan sholat Duha kepada kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 

Cadran Yogyakarta untuk membimbing akhlaq siswa menjadi lebih baik.7 Dan 

juga sebuah karya ilmiyah milik Ayu Radiandara Wibowo tentang pembiasaan 

membaca ikrar sekolah yang bertujuan untuk mengatkan karakter disiplin 

siswa.8 Dan masih banyak lagi contoh pembiasaan dari sekolah-sekolah favorit 

yang tersebar diseluruh Indonesia. 

Salah satu sekolah yang menerapkan pembiasaan kepada siswa adalah 

SMAN 2 Ponorogo. Banyak sekali kegiatan pembiasaan yang dilaksanakan di 

Instansi ini salah satunya adalah pembiasaan membaca Al Qur’an atau yang 

tersusun dalam kegiatan yang bernama Literasi Al Qur’an. Pembiasaan 

membaca Al Qur’an di SMAN 2 Ponorogo banyak mendapatkan dukungan dari 

beberapa pihak khususnya orang tua siswa. Keguiatan pembiasaan membaca Al 

Qur’an ini juga menjadi salah satu program untuk memperkuat rohani siswa 

untuk lebih dalam mengenal agama. Sekolah sangat menekankan kepada siswa 

agar mengikuti kegiatan tersebut. Bukti dari keseriusan sekolah untuk 

                                                             
7 Moh. Sholeh, “Pembiasaan Shalat Dhuha Dalam Pembinaan Akhlaq Siswa Kelas 4 Di Mi 

Ma’arif Candran Yogyakarta,” (Sripsi, UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta). 
8 Ayu Radiandara Wibowo, “Pembiasaan Ikrar Sebelum Pembelajaran Sebagai Upaya 

Penguatan Karakter Disiplin Siswa,” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Malang). 
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mewajibkan siswa mengikuti kegitaan pembiasaan tersebut adalah ketika akhir 

semester, sekolah mewajibkan kepada siswa untuk menghafalkan sesuai porsi 

kenaikan kelas masing-masing, seperti: kelas X diwajibkan menghafal surat Ad 

Duha sampai An Nas untuk syarat kenaikan kelas.9 

Menurut hasil wawancara dengan salah satu guru yang menggerakkan 

kegiatan tersebut bahwa tujuan SMAN 2 Ponorogo dalam mengembangkan 

kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an adalah menerapkan sebuah nilai lebih 

kepada siswa sekolah umum yang juga memiliki kebiasaan membaca Al Qur’an 

disetiap hari. Akan tetapi sekolah juga harus mengontrol dari sisi yang lain agar 

kegiatan tersebut menancap kuat di rohani siswa yang nantinya juga 

mempengaruhi perilaku siswa juga. Inilah yang sebenarnya menjadi tanggung 

jawab sekolah yang sebenarnya kepada siswa yang memiliki masa meranjak 

keremaja, yaitu dengan adanya kegiatan-kegiatan pembiasaan khususnya 

membaca Al Qur’an apakah bisa mempengaruhi perilaku siswa? Mengingat 

pada jenjang sekolah menengah atas (SMA) adalah dimana masa pubertas dan 

masa remaja masih dikelilingi oleh keinginan pribadi terutama pada era saat ini 

sering terjadi kegagalan masa pubertas dan remaja terjadi dimana-mana 

diseluruh Indonesia. Untuk itu, sekolah juga harus melakukan kontroling dari 

hasil kegiatan tersebut.10  

Dari hasil paparan dan sedikit kasus diatas, maka peneliti sangat antusisa 

dalam melanjutak kasus tersebut kedalam sebuah penelitian. Peneliti akan 

                                                             
9 Observasi di SMAN 2 Ponorogo pada Rabu, 24 Oktober 2018. 
10 Wawancara bersama bapak Fahad Zunan Ahmadi pada Senin, 29 Oktober 2019. 
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melakukan penelitian lebih lanjut dan peneliti akan mengambil sebuah judul: 

RELEVANSI NILAI PEMBIASAAN MEMBACA AL QUR’AN 

DENGAN PERILAKU SISWA KELAS X (Studi Kasus di SMAN 2 

Ponorogo). 

B. Fokus Penelitian 

Nilai dari adanya pembiasaan membaca Al Qur’an sangatlah banyak. 

Akan tetapi dalam kasus penelitian ini, peneliti akan terfokus pada relevan atau 

tidaknya nilai yang terkandung dalam pembiasaan membaca Al Qur’an 

terhadap perilaku siswa kelas X.  

Jadi di dalam menguraikan sebuah kasus tersebut peneliti akan membatasi 

pembahasan-pembahasan yang sekiranya hanya peneliti butuhkan. Agar 

nantinya kasus yang peneliti bahas tidak mengambang dan terarah dengan rapi. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Nilai-nilai apa sajakah yang bisa diambil dari pembiasaan membaca Al 

Qur’an di SMAN 2 Ponorogo? 

2. Bagaimanakah implementasi nilai-nilai pembiasaan membaca Al Qur’an di 

SMAN 2 Ponorogo? 

3. Bagaimanakah relevansi nilai-nilai pembiasaan membaca Al Qur’an di 

SMAN 2 Ponorogo terhadap perilaku siswa kelas X? 

4. Bagaimanakah hambatan dan dukungan adanya kegiatan pembiasaan 

membaca Al Qur’an di SMAN 2 Ponorogo? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan: 

1. Macam-macam nilai yang bisa diambil dari pembiasaan membaca Al 

Qur’an di SMAN 2 Ponorogo. 

2. Implementasi nilai-nilai pembiasaan membaca Al Qur’an di SMAN 2 

Ponorogo. 

3. Relevansi nilai-nilai pembiasaan membaca Al Qur’an di SMAN 2 

Ponorogo terhadap perilaku siswa. 

4. Hambatan dan dukungan adanya kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an 

di SMAN 2 Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini, secara umum akan ditemukan bahwa cara 

sekolah dalam menerapkan kegiatan positif salah satunya adalah 

pembuiasaan membaca Al Qur’an. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan diketahuinya hal-hal yang dirumuskan dalam penelitian ini, 

maka diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 

a. Pendidik 

Memudahkan pendidik pada umumnya dan khususnya di SMAN 2 

ponorogo untuk senantiasa mengembangkan kegiatan-kegiatan positif 

kepada siswa salah satunya dengan mengadakan pembiasaan membaca 

Al Qur’an. 
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b. Peserta Didik 

1) Menjadikan peserta didik pada umumnya dan khususnya di SMAN 

2 Ponorogo agar tidak hanya bisa membaca Al Qu’an, akan tetapi 

juga bisa menghafalkan surat-surat Al Qur’an khususnya jus ke 30. 

Dan nantinya apabila peserta didik berminat untuk mengembangkan 

bacaan beserta hafalan bisa mencari sendiri pengembangan melalui 

pesantren dan madrasah. 

2) Secara tidak langsung hasil dari pembiasaan membaca Al Qur’an 

adalah menanamkan kepada siswa jiwa islami. 

3) Mencetak lulusan yang memiliki kemampuan keilmuan agama yang 

memadahi di jenjang sekolah umum. 

c. Lembaga Pendidikan di SMA Negeri 2 Ponorogo dan Sekolah Lainnya 

1) Memberikan standart penilaian Pendidikan Agama Islam dan 

Budaya melalui kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an. 

2) Lembaga memiliki nilai lebih dihadapan pihak manapun khususnya 

dari orang tua siswa atas perjuangan sekolah salam mendidik 

siswanya. 
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BAB II 

TELAAH PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI NILAI 

PEMBIASAAN, MEMBACA AL QUR’AN dan PERILAKU SISWA  

 

A. Telaah Penelitian Terdahulu 

Dari skripsi yang ditulis oleh Nur Halimah (2013 UIN Sunan Kali Jaga 

Yogya Karta) yang berjudul KEGIATAN LITERASI MEDIA TELEVISI 

BAGI PELAJAR (Studi Deskriptif Kualitatif di Komisi Penyiaran Indonesia 

DIY). 

Kesimpulan sebuah kegiatan yang disebut literasi di media televisi yang 

dilakukan oleh KPID DIY pada siswa SMA di kota Yogyakarta?” adapun upaya 

yang dilakukan oleh KPI DIY untuk menopang berita-berita negatif dalam 

media adalah dengan membuat manajemen komunikasi, komunikasi yang 

paling tepat dilakukan adalah manajemen bidang penyuluhan. Hal ini berkaitan 

dengan kegiatan literasi media televisi dari KPID DIY. Kegiatan literasi media 

televisi sangat perlu disosialisasikan kepada masyarakat demi terciptanya 

masyarakat yang kritis dan melek media. Adapun cara yang paling tepat dalam 

mensosialisasikan kegiatan tersebut yakni dengan mengadakan penyuluhan 

(sosialisasi) literasi media televisi bagi pelajar SMA di Yogyakarta. Karena 

dengan penyuluhan (sosialisasi), audiensakan bisa berinteraksi secara langsung 

dengan penyuluh sehingga pemahaman atas pesan yang disampaikan akan lebih 

baik dibandingkan dengan menggunakan media lain. Adapun kesimplan dari isi 

skripsi tersebut adalah bahwasanya kegiatan literasi media televisi yang 
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dilakukan oleh KPID DIY pada pelajar di kota Yogyakarta adalah 

menggunakan fungsi managemen. Managemen ini ditandai dengan empat 

komponen, yaitu Planning, Organizing, Actuating ,dan Controlling. Berikut 

empat tahap manajemen yang diterapkan oleh KPID DIY. 

Penelitian ini mengarah kepada suatu masalah yang sangatlah umum dan 

di luar jangkauan pendidikan pada umumnya. Bedanya penelitian ini dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah objek penelitian yang berbeda 

walaupun model studi kasusnya sama. 

Dari skripsi yang ditulis oleh Rico Setiyawan (2017 IAIN Ponorogo) yang 

berjudul UPAYA GURU PAI DALAM MENINGKATKAN NILAI-NILAI 

RELIGIUS SISWA MELALUI KEGIATAN LITERASI DI SMP NEGERI 2 

PONOROGO. 

Dari pembahasan yang berjudul “Upaya Guru PAI dalam Meningkatkan 

Nilai-Nilai Religius Siswa melalui Kegiatan literasi di SMP Negeri 2 Ponorogo 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Bahwa kegiatan literasi di smpn 2 Ponorogo ada dua model yakni literasi 

umum dan literasi agama, Untuk literasi umum dilaksanakan setiap hari senin, 

selasa, dan kamis adapun pelaksanaanya yakni siswa membaca buku sekaligus 

merangkum kedalam buku masing-masing untuk selanjutnya ditukar dengan 

teman satu bangku dan untuk literasi umum akan dinilai seminggu sekali oleh 

guru Bahasa Indonesia denga ditanda tangani Sedangkan untuk literasi agama 

dilaksanakan setiap hari jumat mulai pukul 06.45-0700. Adapun pelaksanaan 

literasi agama yakni guru agama memberikan tausiyah dalam ruangan literasi 
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yang mana siswa berkewajiban mendengar, mencatat, dan menyimpulkan dari 

isi tausiyah yang disampaikan oleh guru agama. 

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan nialai religius siswa 

dianataranya: mengevaluasi kegitan literasi yakni dengan menilai aspek 

psikomotorik, kognitif, dan afektif bagi para siswa, selain itu guru agama 

mengadakan kegiataan kegamaan yang sifatnya harian, mingguan, bahkan 

tahunan (jabat tangan setiap pagi, tausiyah, PHBI, Maulid, Isro’mikroj). 

Faktor pendukung yakni kerjasama dengan seluruh elemen sekolah dan 

juga guru agama yang kompeten dan profesional dalam bidang agama dan juga 

didukung oleh fasilitas yang memadai seperti buku-buku bacaan umum maupun 

Agama yang sangat banyak jumlahnya diperpustakaan dan juga para siswa 

sanagat antusias dalam mengikuti kegitan literasi. 

Faktor penghambat hampir tidak ada atau hampir tidak ditemukan faktor 

penghamabat seluruh komponen sekolah mendukung kegitan literasi walaupun 

masih ada satu dua siswa yang masih agak sulit diatur karena memang berasal 

dari latar belakang yang berbeda-beda dan juga karena banyaknya siswa 

namunpun demikian dengan diadakanaya kegiatan literasi sanagat memberi 

pengaruh positif kepada para siswa. 

Dari telaah penelitian milik saudara rico setiyawan, bahwasannya 

penelitian mengarah hanya kepada sebuah penjelasan tentang pelaksanaan 

literasi dan faktor-faktor yang menjadikan kegiatan literasi tersebut lancer dan 

penelitian yang dilakukan Rico Setiyawan hanyalah membahas tentang suatu 

kendala dan faktor-faktor tertentu yang menjadikan sebuah pelaksanaan 
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kegiatan tersebut ada. Bedanya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah  

peneliti lebih meneliti kasus lanjutan akibat dari adanya kegiatan Literasi Al 

Qur’an walaupun model studi kasusnya sama. 

Dari skripsi yang ditulis oleh Arif Lukman (2011 UNS) yang berjudul 

DAMPAK PROGRAM LITERASI MEDIA BAGI SISWA KELAS X SMA 

MUHAMMADIYAH 1 KOTA MAGELANG. 

SMA Muhammadiyah 1 Kota Magelang yaitu membentuk jiwa 

kemandirian dan tanggung jawab sesuai dengan potensi kecerdasan dan 

perkembangan siswa. Dampak program literasi media yang dirancang untuk 

memberikan pembelajaran kepada peserta didik dalam menggunakan media 

masa. 

Dampak yang muncul dalam hal kesadaran siswa terhadap program literasi 

media untuk siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 Kota Magelang meliputi 

tiga aspek dasar pembelajaran. Tiga aspek dasar pembelajaran yaitu: 

1) Pembentukan aspek kognitif dalam pengetahuan menggunakan media 

televisi di kehidupan sehari-hari dengan cara menyesuaikan tiap program 

televisi melalui himbauan orang tua yang memantau anak dalam melihat 

tayangan televisi yang sesuai dengan ukuran umur anak sehingga dapat 

menyaksikan acara televisi yang lebih bermutu. 

2) Pembentukan aspek afektif dalam pembentukan pribadi yang 

bertanggungjawab sebagai generasi penerus bangsa. Hal ini dapat diketahui 

dari tanggung jawab siswa dalam menjadikan peran awal sebagai muslim 

sejati dalam tingkatan pelajar, menjaga kepercayaan orang tua sebagai anak 
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yang bermanfaat dalam hidupnya dan membudayakan kejujuran dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3) Pembentukan aspek psikomotorik (keterampilan siswa) yang 

menjadikan siswa tanggap dan kreatif dalam menggunakan media seperti 

mengkreasikan pengetahuan tentang pembuatan blog serta website yang 

bermanfaat. Jenis-jenis website dan blog tidak hanya terbatas pada forum 

silahturahmi saja namun juga meliputi pc shop, software gratis, dan artikel 

islami. 

Perbedaan penelitian dari saudara Arif Lukman dengan peneliti adalah 

objek kajian yang digunakan dalam penelitian ini sangatlah berbeda. Media 

yang dimaksudkan oleh Arif Lukman adalah media umum yang 

berkesinambunagn langsung dengan teknologi. Dan objek kajian yang dibahas 

oleh peneliti adalah Al Qur’an. Jadi orientasi dari kesimpulan skripsi nantinya 

juga akan berbeda walaupun sama-sama menggunakan studi kasus. 

 

B. Kajian Teori 

1. Nilai Pembiasaan 

a.  Pengertian Nilai Pembiasaan 

Secara etimologi, pembiasaan asal katanya adalah “biasa”. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “biasa” adalah “1) Lazim atau umum; 

2) Seperti sedia kala; 3) Sudah merupakan hal yang tidak terpisahkan 

dari kehidupan sehari-hari”. Dengan adanya prefiks “pe” dan sufiks 
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“an” menunjukkan arti proses. Sehingga pembiasaan dapat diartikan 

dengan proses membuat sesuatu/sesorang menjadi terbiasa.11 

Pembiasaan adalah alat pendidikan. Bagi anak yang masih kecil, 

pembiasaan ini sangat penting. Karena dengan pembiasaan itulah 

akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik anak dikemudian hari. 

Pembiasaan yang baik akan membentuk suatu sosok manusia yang 

berkepribadian yang baik pula. Sebaliknya, pembiasaan buruk akan 

membentuk sosok manusia yang berkepribadian buruk pula. Begitulah 

biasanya yang terlihat dan tejadi pada diri seseorang. Karenanya, di 

dalam kehidupan bermasyarakat, kedua kepribadian yang bertentangan 

ini selalu ada dan tidak jarang menimbulkan konflik di antara mereka.12 

Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti 

bagi kehidupan manusia, khususnya mengenai kebaikan dan tindak 

kebaikan suatu hal. Nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting 

atau berguna bagi kemanusiaan.13 Nilai adalah sesuatu yang bersifat 

abstrak, ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya 

persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, 

melainkan sosial penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak 

disenangi.14 

                                                             
11 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 

2002), 110. 
12 Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 217. 
13 M. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 

Cet. 1, 61. 
14 Mansur Isna, Diskursus Pendidikan Islam (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001), 

98. 
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Mennurut Chabib sendiri nilai merupakan sebuah sesuatu yang 

berhubungan langsung dengan apa yang dinilainya (subjek) yang 

nantinya akan memberikan arti pada apa yang dinilai.15 

Jadi nilai secara keseluruhan adalah sebuah penghargaan atau 

pemberian ukuran tentang suatu kelayakan kepada apa yang dinilai 

(subjek) dan menjadi tolok ukur sebuah perkara yang lainnya. 

Dari kedua pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

nilai pembiasaan adalah sebuah penghargaan terhadap proses yang 

nantinya akan memunculkan manfaat tertentu bagi sseseorang yang 

menjalankan prosesnya. 

b. Pembiasaan Khususnya Membaca Al Qur’an 

Pembiasaan merupakan sebuah nilai lebih bagi seorang individu 

terlebih lagi adalah sebuah pembiasaan positif. Adapun jenis-jenis 

pembiasaansangatlah banyak sekali seperti yang tercermin dalam nilai-

nilai pendidikan karakter yaitu Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja 

keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa ingin tahu, Semangat 

kebangsaan dan nasionalisme, Cinta tanah air, Menghargai prestasi, 

Komunikatif, Cinta damai, Gemar membaca, Peduli lingkungan, Peduli 

sosial, Tanggung jawab.16 Pembiasaan-pembiasaan tersebut semata-

mata hanyalah untuk menjadikan peserta didik menjadi individu yang 

berkualitas.  

                                                             
15 M. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 

Cet. 1, 61. 
16 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017. 
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Salah satu pembiasaan tersebut adalah pembiasaan membaca. 

Suryadi mengatakan dalam bukunya bahwa Gemar membaca, yakni 

kebiasaan dengan tanpa paksaan untuk menyediakan waktu secara 

khusus guna membaca berbagai informasi, baik buku, jurnal, majalah, 

koran, dan sebagainya, sehingga menimbulkan kebijakan bagi dirinya.17 

Pembiasaan membaca tidak hanya dikhususkan untuk membaca buku 

bacaan, jurnal, majalah saja akan tetapi pembiasaan membaca juga bisa 

bertemakan religi yaitu pembiasaan membaca Al Qur’an.  

Pembiasaan membaca Al Qur’an sangatlah jarang ditemui 

disebagian besar daerah-daerah, karena pembiasaan ini juga 

memerlukan pembimbing khusus untuk sebuah kelompok yang 

menjalankannya ataupun pengetahuan tentang bacaan Al Qur’an bagi 

individu yang melakukannya. Pembiasaan membaca Al Qur’an juga 

sangatlah penting dilakukan terutama individu yang beragama Islam 

untuk memegang kearifan dari Al Qur’an itu sendiri. Pembiasaan 

membaca Al Qur’an sangatlah bermanfaat karena memiliki sebuah efek 

yang luar biasa salah satunya apabila seseorang lancar dalam membaca 

Al Qur’an maka prestasi yang berkaitan dengan Al Qur’an juga akan 

membaik seperti: menulis lafad arab atau Al Qur’an.18 

                                                             
17 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), 8-9. 
18 Aquami, ”Korelasi Antara Kemampuan Membaca Al Qur’an dengan Keterampilan 

Menulis Huruf Arab pada Mata Pelajaran Al Qur’an Hadis di Madrasah Ibtidaiyah Qur’aniyah 8 

Palembang”, Volume 3, Nomor 1 (Juni 2017), 80. 
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Nilai dari adanya pembiasaan membaca khusunya membaca Al 

Qur’an sangatlah banyak sekali. Seorang individu yang melakukan 

pembiasaan membaca Al Qur’an di dalam aktivitasnya, maka seorang 

individu tersebut akan tertanam jiwa islami. Selain itu pembiasaan 

membaca Al Qur’an juga akan menjadi pembeda antara mereka yang 

bersungguh-sungguh dalam beragama Islam dan mereka yang hanya 

mengaku kalua agama mereka adalah Islam. 

c. Manfaat Pembiasaan 

Manfaat dari adanya sebuah pembiasaan adalah semata-mata untuk 

melatih siswa agar terbiasa melakukan sesuatu terutama hal-hal positif. 

Akan tetapi nilai yang sebenarnya dari sebuah pembiasaan adalah 

menjadikan seorang individu menjadi bertanggung jawab terhadap apa 

yang telah berhubungan dengannya. Manfaatnya jika seorang individu 

sudah tertanam kebiasaan di dalam dirinya maka sesuatu yang semua 

berat akan terasa ringan apabila dikarjakan. 

2. Membaca Al Qur’an 

a. Al Qur’an Sebagai Kitab Suci 

Secara bahasa Al Qur’an diambil dari kata:   َوقُْرأَنًا –قٌَرأَةً  –يَْقَرأُ  –قََرأ  

yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Al Qur’an juga bentuk 

mashdar dari القراة yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. 

Dikatakan demikian sebab seolah-olah Al Qur’an menghimpun 
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beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi 

dan benar.19 

Sedangkan menurut istilah Al Qur’an adalah firman Allah SWT. 

yang disampaikan oleh Malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari 

Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang diterima oleh 

umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan.20 

Dalam perjalanan Al Qur’an dari zaman nabi Muhammad SAW. 

sampai sekarang ini, Al Qur’an sama sekali tidak adanya sebuah 

perubahan ataupun penambahan setelah ayat yang terakhir turun. Al 

Qur’an diturunkan sebagi pedoman hidup yang suci karena segala 

hukum sudah ada dan hanya saja manusia harus menggunakan akal dan 

fikirannya untuk menggali semua ilmu yang berada di dalam Al Qur’an. 

Al Qur’an tidak bias semata-mata diterjemahkan kedalam bahasa suatu 

daerah tanpa adanya ilmu yang matang, karena itulah Al Qur’an 

dianggap sebagai kitab suci umat islam yang selalu terjaga akan 

keasliannya dari pertama kali diturunkan kepada nabi hingga saat ini. 

b. Etika dan Syarat Membaca Al Qur’an 

Etika dalam membaca Al Qur’an sangatlah diperlukan untuk 

menjaga keutuhan bacaan Al Qur’an. Adapun beberapa etika membaca 

Al Qur’an Sebagai berikut: 

 

                                                             
19 Anshori, Ulumul Quran (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 17. 
20 Muh. Qadirun Nur, Terjemah At-Tibyan fi Ulumil Qur’an (Jakarta: Pustaka Amani, 

2001), 3. 
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1) Suci dari hadas besar maupun hadas kecil 

Suci yang dimaksud dalam konteks ini adalah disunnahkan 

ketika membaca Al Qur’an dalam keadaan suci, kerena konteks 

membaca tidak sama dengan menyentuh seperti firman Allah SWT: 

ُروَن   ۥٓ إَِّلا ٱلُۡمَطها ُه  ٧٩َّلا َيَمسُّ
Artinya: “Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang 

disucikan”. (Q.S. Al Waqi’ah: 79).21 

 

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa jika membaca saja tidak 

ada kewajiban dalam keadaan suci, kerena yang diwajibkan dalam 

keadaan suci adalah menyentuh Al Qur’an. 

2) Menjaga bacaan tajwid 

Menjaga bacaan Al Qur’an dengan tajwid sangatlah penting 

untuk keindahan bacaan Al QUr’an. Selain itu jika seseorang 

membaca Al Qur’an dengan tajwid yang fasih maka makna yang 

terkandung dalam ayat Al Qur’an juga akan terjaga. 

3) Khusyuk membaca tanpa diselingi kegiatan yang lain 

Khusyuk dalam membaca Al Qur’an juga sangatlah penting 

untuk etika membaca Al Qur’an. Arti khusyuk disinni adalah hati 

dan fikiran kita terfokus pada bacaan Al Qur’an tanpa diselingi 

dengan kegiatan yang lain, seperti bermain smarthphone. 

 

 

                                                             
21 Al Qur’an Surat Al Waqi’ah (56) ayat 79. 
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4) Membaca ta’awudz 

Membaca ta’awudz adalah sebuah kesunnahan ketika 

membaca Al Qur’an, akana tetapi membaca ta’awudz juga menjadi 

etika dalam membaca Al Qur’an.22 

3. Perilaku Siswa 

a. Pengertian Perilaku Siswa 

Kata perilaku berarti tanggap atau reaksi individu yang terwujud 

bukan hanya pada ucapan akan tetapi mencakup, tenaga, fikiran, dan 

perbuatan.23 Secara garis besar perilaku merupakan respon total 

terhadap apa yang ada disekitar individu baik itu dari seseorang ataupun 

situasi yang ada pada saat itu. Secara tidak langsung perilaku juga ada 

hubungen erat dengan sikap indivisu, keduanya hampir sama akan tetapi 

yang membedakan antara keduanya adalah jika perilaku adalah suatu 

hal umum maka sikap adalah sesuatu yang sudah terwujud oleh soerang 

individu. 

Siswa atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia 

pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.24 Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa siswa atau peserta didik merupan orang yang 

                                                             
22 Kementrian Agama Islam Indonesia, terjemah Al Qur’an (Semarang: Toha Putra, 2004), 

1. 
23 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Perum Balai Pustaka, 1988), 671. 
24 Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, 2. 
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paling berpengaruh dalam hal lingkungan belajar dan mengajar atau 

yang sering dikatakan pembelajaran. 

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

siswa adalah perbuatan peserta didik yang dipengaruhi oleh factor-

faktor yang berada dalam lingkungan pembelajaran. Jadi perilaku siswa 

secara keseluruhan adalah semua hal yang siswa lakukan yang 

berlagsung di dalam lingkungan pembelajaran. 

b. Macam-Macam Perilaku Siswa 

Perilaku siswa dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu 

perilaku positif dan perilaku menyimpang. Perilaku positif siswa 

merupakan sebuah nilai lebih dari terwujudnya tujuan pendidikan yang 

ada. Perilaku positif tersebut meliputi: rajin, disiplin, taat pada peraturan 

sekolah, menghormati sesama siswa terlebih lagi kepada guru, dan lain 

sebaginya. Sedangkan perilaku menyimpang siswa adalah suatu 

tindakan negative yang dilakukan oleh siswa seperti: membolos, tidak 

memiliki akhlaq yang baik, tidak taat peraturan sekolah, dan lainnya 

masih banyak lagi. Semua perilaku siswa tersebut adalah sebuah respon 

dari factor-faktor yang mempengaruhinya baik secara internal ataupun 

eksternal. 

c. Faktor Penyebab Perilaku Siswa 

Ketika siswa memliki sebuah perilaku tentunya ada juga hal-hal 

yang mempengaruhi perilaku tersebut atau yang sering dikatakan 
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sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku siswa. Adapun faktor yang 

mempengaruhi perilaku siswa sebagi berikut: 

1) Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri 

siswa sendiri seperti: umur, kondisi jiwa dan mental dan emosional 

siswa. Zakiyah Darajat mengatakan dalam bukunya bahwa 

“sesungguhnya emosi memegang peranan penting dalam sikap dan 

tindak agama seseorang yang dapat dipahami, tanpa menghindari 

emosinya, lebih ditegaskan lagi bahwa pengaruh perasaan emosi 

(perasaan) jauh lebih besar daripada rasio (logika)”.25 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar dalam 

artian bukan berasal dari dalam diri siswa tersebut. Faktor eksternal 

meliputi: 

a) Lingkungan keluarga 

Keluarga adalah suatu kelompok kecil yang menentukan 

seluruh pendidikan yang paling utama dan pertama bagi 

pertumbuhan perilaku siswa. Lingkungan keluarga sangat 

mempengaruhi perilaku individu (siswa) jika hubungan antara 

orang tua dan individu (siswa) berjalan baik dan juga sebaliknya. 

Karena keluarga secara tidak langsung juga berhubungan 

dengan jiwa individu (siswa). 

                                                             
25 Zakiyah Darajat, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 77-80. 
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b) Lingkungan masyarakat 

Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang berjiwa 

masyarakat sosialitas-religius, sikap pribadinya berkembang 

dalam ruang lingkup (pola) sosialitas-religius. Dimana garis 

hidup yang menghubungkan sang khaliq (garis vertikal) 

merupakan kerangka dasar sikap dan pandangan, manusia 

mengalami perkembangan yang berbeda dalam proses belajar 

secara individual dan sosial.26 

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah 

pengeruh kedua setelah keluarga dalam mempengaruhi perilaku 

siswa di kehidupan sehari-hari. Masyarakat juga kadang menjadi 

penentu baik dan buruknya perilaku siswa. Masyarakat dalam 

kontek ini adalah tetangga, masyarakat komplek, teman sebaya, 

teman sekolah, dan lain sebaginya yang berbentuk kelompok 

baik itu kelompok besar maupun kecil. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Moh. Arifin, Psikologi Dakwah (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 126. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Qualitative Research) 

yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran 

orang secara individu maupun kelompok.27 Penulis mencoba meneliti tentang 

fenomena yang ada di lokasi yaitu fenomena pembiasaan yang dilakukan di 

sekolah umum terkhususnya pembiasaan membaca dan yang terlebih lagi 

pembiasaan membaca Al Qur’an.  

Dilihat dari sudut pandang jenis penelitiannya, penelitian ini tergolong 

jenis penelitian Studi Kasus, yaitu: suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang 

dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, 

peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, 

lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang 

peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut 

kasus adalah hal yang aktual (real-life events), yang sedang berlangsung, bukan 

sesuatu yang sudah lewat.28 

 

                                                             
27 Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013), 60. 
28 Mudjia Rahardjo, Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif (Konsep dan Prosedur) 

(2017), 2-3.  
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B. Kehadiran Peneliti 

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti juga mendapat sambutan yang 

hangat dan antusias dari lembaga. Peneliti dalam mengadakan penelitian ini 

berawal dari kegiatan magang II. Peneliti menemukan fenomena yang ada di 

SMAN 2 Ponorogo.  

Dalam mengembangkan kasus penelitian fenomena yang ada, terlebih 

dahulu peneliti konfirmasi dengan kepala sekolah, waka kurikulum, semua guru 

agama dan pegawai tata usaha yang ada. Dan hasil yang peneliti mendapatkan 

untuk kejelasan penelitian ini adalah belum adanya satupun peneliti yang 

meneliti pembiasaan membaca Al Qur’an yang terangkum dalam kegiatan 

Literasi Al Qur’an. Maka menanggapi hasil dan reaksi serta dukungan dari 

pihak sekolah, maka peneliti melanjutkan penelitian tersebut ke dalam sebuah 

karya ilmiyah berupa skripsi. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Ponorogo yang terletak di Jl. 

Pacar 24 Ponorogo. Peneliti memilih untuk menentukan tempat in karena 

SMA Negeri 2 Ponorogo adalah sekolah yang terletas strategis di tengah 

kota dan jalur yang dilalui cukup mudah. Selain itu dengan dukungan dari 

beberapa pihak, penulis juga lebih yakin dalam menentukan lokasi 

tersebut. 
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D. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer pada penelitian ini adalah sebuah fenomena nyata 

yang sedang berlangsung di SMA Negeri 2 Ponorogo, yaitu: pembiasaan 

membaca Al Qur’an yang terangkum di dalam kegiatan literasi Al Qur’an. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan 

dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan 

pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang dideskripsikan atau 

bukan penemu dan pelaksana. Sumber ini berisi tentang hasil sintesis bahan-

bahan sumber data primer, baik secara empiris maupun teoritis.29 

Adapun yang menjadi sumber data sekunder yang menjadi pendukung 

adalah referensi-referensi yang berkaitan dengan pembiasaan membaca Al 

Qur’an dan perilaku siswa. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Relevansi Pembiasaan 

Membaca Al Qur’an di SMAN 2 Ponorogo terhadap Perilaku Siswa maka 

teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah observasi 

dan wawancara. 

                                                             
29 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 1999), 84. 
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Dengan teknik tersebut, data yang diperoleh berasal dari observasi, 

wawancara dapat tergambar sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi pada penelitian ini adalah sebuah pengamatan langsung di 

lokasi fenomena. Tugas dari peneliti ketika observasi adalah mencatat 

serangkaian kegiatan nyata dan menyimpulkan sementara apa yang telah 

ditemukan selama observasi. 

2. Wawancara 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

dialog dengan lembaga khususnya personalia yang berkaitan dengan 

kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an. Personalia tersebut meliputi: 

kepala sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan, guru PAI, serta sampel 

dari peserta didik. 

 

F. Teknik Analisa Data 

Pada penelitian ini, peneliti mengunakan penelitian Kualitatif. Dan untuk 

memperoleh data yang akurat dari hasil penelitian ini, maka teknik analisis data 

pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dan conclusion. 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, 

sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada 

orang lain. Langkah-langkah analisis tersebut sebagi berikut: 
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a. Mengumpulkan data mengenai pembiasaan membaca Al Qur’an yang 

didalamnya memuat relevansinya terhadap perilaku siswa. Melalui 

wawancara dengan berbagai pihak, diantaranya kepala sekolah, waka 

kurikulum, waka kesiswaan, guru agama dan siswa yang kemudia data dapat 

terkumpul dengan mudah. Kemudian observasi dengan mengamati yang ada 

dan dengan dokumentasi terkait dengan data umum dan khusus pembiasaan 

membaca Al Qur’an. 

b. Mereduksi data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, dicari 

mana saja yang sesuwai dengan fokus penelitian, yakni kegiatan pembiasaan 

membaca Al Qur’an di SMAN 2 Ponorogo. Kemudian data tersebut 

dikelompokan dan diklarifikasi, dikategorikan sesuwai fokus penelitian 

dalam rumusan masalah. 

c. Setelah direduksi dan dikategorikan data di sajikan dalam pola uraian 

singkat. Dalam hal ini peneliti akan mentuangkan dalam bentuk traskip 

wawancara, transkip dokumentasi, dan traskip observasi, yang akan 

ditampilkan pada laporan akhir penelitian ini. Data dapat dibagi menjadi dua 

umum dan khusus. Data umum meliputi keadaan sekolah, penulis tuangkan 

dalam bentuk dokumentasi. Sedangkan data khusus adalah data tentang 

pembiasaan membaca Al Qur’an di SMAN 2 Ponorogo dalam bentuk data 

dokumentasi, observasi dan wawancara. 

d. Langkah yang terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan 

atau refleksi dan verifikasi.30 Apakah data yang ada sudah sesuai dengan 

                                                             
30 Pedoman penulisan skripsi STAIN ponorogo, 46. 
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fokus penelitian atau tidak. Dalam hal ini data relevansi nilai-nilai  

pembiasaan membaca Al Qur’an di SMAN 2 Ponorogo akan 

terkelompokkan dan tersimpulkan. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).31 Dalam bagian ini peneliti 

harus mempertegas teknik apa yang digunakan dalam mengadakan pengecekn 

keabsahan data yang ditemukan. Berikut beberapa teknik yang pengecekan 

keabsahan data dalam proses penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Perpanjangan keikutsertaan  

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. 

keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Dalam 

hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, 

tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar 

penenlitian. 

2. Pengamat yang tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relavan 

dengan persoalan atau isu yang dicari. Jadi kalau perpanjangan 

                                                             
31 Maelong Lexy, metodologi penelitian kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 

171. 
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keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan 

menyediakan kedalaman. 

3. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekkan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat 

macam tringulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.32  

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di SMA 

Negeri 2 Ponorogo. Peneliti dalam mengatur jadwal penelitian selama satu 

bulan untuk medapatkan data yang diperlukan dalam menyusun laporan 

penelitian ini. Adapun tahapan penelitian ini adalah: 

a. Minggu Pertama: yaitu peneliti akan survey lapangan kembali untuk 

memastikan bahwa pihak yang akan diteliti sudah memberikan izin 

resmi akan penelitian ini dan observasi awal pengamatan kegiatan. 

b. Minggu Kedua: yaitu peneliti akan wawancara kepada kepala sekolah, 

waka kurikulum dan guru PAI terkait program dan temuan peneliti. 

                                                             
32 Sugiono, Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) 

(Bandung: Alfabeta cv, 2015), 372. 
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c. Minggu Ketiga: yaitu peneliti akan mengambil sampel kepada peserta 

didik secara acak untuk mengetahui sebagian data dan validitas temuan 

kasus 

d. Minggu Keempat: yaitu peneliti mulai menyimpulkan hasil dari 

minggu pertama, kedua, dan ketiga kedalam sebuah bentuk laporan 

yang nantinya dapat dipahami lebih mudah oleh pembaca. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan laporan hasil penelitian dan agar dapat 

dicerna secara runtut, maka peneliti membuat sistematika pembahasan dengan 

mengelompokannya menjadi enam bab yang mana masing-masing bab terdiri 

dari sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. 

BAB I : Bab I adalah suatu bab yang berisikan tentang pendahuluan 

penelitian. Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus 

Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan 

Manfaat Penelitian. 

BAB II : Bab II adalah suatu bab yang memuat tentang temuan 

teoristis penelitian orang lain yang masih ada kaitannya 

dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan dan juga bab 

ini mengupas tentang kajian teori yang digunakan di dalam 

penelitian ini. 
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BAB III : Bab III adalah suatu bab yang memuat tentang metode penelitian. 

Metode penelitian tersebut meliputi Pendekatan dan Jenis 

Penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Sumber Data, 

Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Pengecekan 

Keabsahan Data, Tahapan-tahapan Penelitian, dan Sistematika 

Pembahasan. 

BAB IV : Bab IV adalah bab inti dari sebuah penelitian. Bab ini berisikan 

tentang keadaan umum tentang lokasi yang akan diteliti yaitu 

SMAN 2 Ponorogo yang meliputi Sejarah Berdirinya SMA Negeri 

2 Ponorogo, Letak Geografis SMA Negeri 2 Ponorogo, Visi 

Sekolah SMA Negeri 2 Ponorogo, Misi Sekolah SMA Negeri 2 

Ponorogo, Profil Singkat Sekolah SMA Negeri 2 Ponorogo, 

Tujuan Sekolah SMA Negeri 2 Ponorogo, Keadaan Guru dan 

Siswa SMA Negeri 2 Ponorogo, dan Kurikulum SMA Negeri 2 

Ponorogo. Dan juga pada bab ini menjelaskan tentang inti 

sebenarnya dari penelitian ini dilaksanakan. Inti penelitian tersebut 

adalah Macam-macam nilai yang bisa diambil dari pembiasaan 

membaca Al Qur’an di SMAN 2 Ponorogo, Implementasi nilai-

nilai pembiasaan membaca Al Qur’an di SMAN 2 Ponorogo, 

Relevansi nilai-nilai pembiasaan membaca Al Qur’an di SMAN 2 

Ponorogo terhadap perilaku siswa, dan Hambatan dan dukungan 

adanya kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an di SMAN 2 

Ponorogo. 
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BAB V : Bab V adalah suatu bab yang menjelaskan tentang analisis 

data dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Analisis 

tersebut meliputi Analisis macam-macam nilai yang bisa 

diambil dari pembiasaan membaca Al Qur’an di SMAN 2 

Ponorogo, Analisis implementasi nilai-nilai pembiasaan 

membaca Al Qur’an di SMAN 2 Ponorogo, Analisis 

relevansi nilai-nilai pembiasaan membaca Al Qur’an di 

SMAN 2 Ponorogo terhadap perilaku siswa, dan Analisis 

hambatan dan dukungan adanya kegiatan pembiasaan 

membaca Al Qur’an di SMAN 2 Ponorogo. 

BAB VI : Bab VI adalah suatu bab akhir dari penelitian ini. Bab ini 

memuat tentang kesimpulan dari sebuah hasil penelitian 

yang peneliti lakukan, kata penutup dari penelitian dan saran 

kedepan untuk peneliti sekaligus permohonan maaf atas 

kekurangan peneliti untuk berbenah kedepannya. 
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BAB IV 

DATA RELEVANSI NILAI PEMBIASAAN MEMBACA AL QUR’AN DENGAN 

PERILAKU SISWA 

 

A. Data Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SMA Negeri 2 Ponorogo 

Ketika berdiri lembaga ini bernama SMA 2 Ponorogo, persisnya 

didirikan tanggal 16 Juli 1979, dengan SK menteri pendidikan dan 

kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 818/0/1979, tanggal 30 

September 1979. Kemudian berdasar SK menteri pendidikan dan 

kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 035/0/1997, tanggal 7 maret 

1997 nama tersebut diubah menjadi SMU Negeri 2 Ponorogo. Jadi 

semula sekolah menengah atas berubah menjadi sekolah menengah 

umum. Pada saat berdiri, sebenarnya sekolah ini sudah memiliki 

gedung sendiri sebanyak 9 lokal yang dibangun sejak tahun 1978. 

Tetapi gedung-gedung tersebut belum dapat dipakai karena belum 

dilengkapi dengan fasilitas kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu 

kegiatan KBM sehari-hari siang hari di SMA Negeri 1 Ponorogo yang 

pada saat itu menempati gedung swasta milik yayasan pembangungan 

bakti di jalan Batoro Katong Ponorogo (sekarang dipakai SMA Bakti 

Ponorogo).  

Penerimaan murid perdana dikelola oleh SMA Negeri 1 Ponorogo 

dengan siswa sebanyak 3 kelas 144 orang. Mereka merupakan hasil 
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seleksi dengan sistem “tes tulis” dan wilayah calon materi tes tulis 

meliputi PMP, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, IPA 

dan IPS, sedangkan wilayah calon dibagi menjadi 2 bagian yakni 

wilayah Ponorogo Utara dan Ponorogo Selatan dengan garis batas 

jalan Imam Bonjol ke Timur (jl. Alun-Alun Selatan, Jl. Panglima 

Sudirman, Jl. Gajah Mada dan Jl. Ir. Juanda) sampai dengan Jl. Raya 

Pulung (Halim Perdana Kusuma). Calon siswa yang lulus tes dan 

berdomisili di Ponorogo selatan dinyatakan diterima di SMA 2 

Ponorogo sistem seleksi yang unik tapi nyata, adil dan berkesan ini 

ditempuh panitia karena pada saat itu belum ada sistem khusus 

rayonisasi seperti sekarang ini. Beberapa bulan setelah berdiri SMA 2 

Ponorogo baru memiliki kepala sekolah definer sebagai pengelola tetap 

dan sekaligus juga sebagai pengajar mata pelajaran tata buku. Beliau 

bernama Soeprantino berasal dari Mojoroto Kediri, seorang yang 

berperawakan tinggi semampai, setinggi semangatnya. Bersama 

dengan enam orang guru bantu yang bertugas di sekolah ini sejak 

berdiri, mereka adalah Parmo Ramelandani (mengajar sejarah dan 

geografi), Mulyadi (penjaskes), Alim Sigit Nurcahyo (PMP), Sri Utami 

(ekonomi dan bahasa inggris), Siti Atiyanti (biologi), Nurul huriyati 

(BP, ekonomi dan keterampilan) termasuk juga beberapa guru pinjam 

dari SMA 1 dan SLTP Ponorogo yang membantu mengajar mata 

pelajaran lain. Alhamdulillah pada tahun 1980, SMA 2 sudah memiliki 
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gedung sendiri di Jl. Pacar 24 Ponorogo yang kita tempati sekarang ini. 

Guru-guru mulai diangkat menjadi PNS.  

Selain itu pemerintah juga menambah melalui proyek pendidikan 

guru bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri, terutama IKIP 

Negeri. Tentu saja kehadiran mereka di sekolah ini menambah suasana 

dan semangat baru. Hal yang sangat membanggakan dan 

membahagiakan adalah 75% lulusan perdama diterima di berbagai 

perguruan tinggi negeri ternama melalui proyek perintas (sekarang 

SMPTN) yaitu ITB, UGM, ITS, UNIBRAW, UNS, IKIP dan AKABRI. 

Kebanggaan bertambah lengkap ketika Universitas Gajah Mada dan 

beberapa alumni mengirim ucapan “SELAMAT DAN SUKSES SMA 

2 PONOROGO”.  

Dalam perkembangan selanjutnya animo calon siswa SMA 

Negeri 2 Ponorogo terus meningkat bahkan jauh lebih besar dibanding 

daya tampungnya karena beberapa daya tarik yang dimilikinya, 

diantara kedisiplinan, ketertiban, dan juga karena banyak alumni 

SMA Negeri 2 berhasil menduduki jabatan profesi baik di instansi 

pemerintahan maupun swasta, baik tingkat regional maupun nasional 

sehingga hal ini dapat mempertinggi kepercayaan masyarakat 

Ponorogo secara khusus dan wilayah pembantu Gubernur madiun 

secara umum. Seiring dengan berjalannya waktu fasilitas belajar 

mengajar di SMA Negeri Ponorogo makin lengkap, maka sudah 

seharusnya SMA 2 lebih berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari semakin 
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banyaknya alumni yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih 

tingi di hampir seluruh perguruan tinggi papan atas di negeri ini 

terutama di wilayah Jawa Tengahdan Jawa Timur yang merupakan 

wilayah dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari Ponorogo. 

Kemampuan mereka di bidang akademik mampu dipertahankan 

bahkan ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari lima tahun terakhir 

dimana dari alumnni SMA 2 yang diterima di perguruan tinggi Negeri 

semakin banyak baik dengan biaya sendiri maupun memperoleh 

beasiswa prestasi.33 

2. Letak Geografis 

Letak geografis SMAN 2 Ponorogo sangatlah mudah dijangkau oleh 

siapapun yaitu di Jalan Pacar Nomor 24 Kelurahan Tonatan Ponorogo. 

Letak lokasi SMAN 2 Ponorogo bisa dijangkau dengan perjalanan dari 

perempatan Kelurahan Tonatan ke Selatan dan sebelum Gedung DPR 

(terminal lama) masuk ke sebuah gang kecil arah Timur sekitar kurang lebih 

200 Meter, dan lokasi SMAN 2 Ponorogo di sebelah kanan jalan depan 

Depot Gado-Gado Bu Tiek. 

Selain itu, akses menuju SMAN 2 Ponorogo juga bisa dilalui dari arah 

Timur, tepatnya yaitu melewati pertigaan Barat Polsek Tonatan belok ke 

Selatan, dan apabila sampai perempatan belok lagi kearah Barat sekitar 150 

Meter.34 

                                                             
33 Transkip Nomor 01/DKM/XI/2018. 
34 Transkip Nomor 04/DKM/XI/2018. 
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3. Visi Sekolah 

Menghasilkan sumber daya manusia yang bertaqwa, cerdas, dan 

berkarakter serta berbudaya lingkungan. 

Indikator: 

1. Cerdas disini meliputi cerdas secara spiritual, sosial dan intelektual. 

2. Berkarakter artinya dapat membawa diri dalam berbagai kelompok 

pergaulan sesuai dengan norma agama, masyarakat, dan negara. 

3. Berbudaya lingkungan artinya dapat menjaga kesehatan dan menjaga 

diri dan lingkungan serta perduli pada permasalahan lingkungan 

hidup.35 

4. Misi Sekolah 

a. Melaksanakan pembelajaran untuk menumbuhkan penghayatan 

terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bbangsa sehingga 

terrwujud keseimbangan iman, taqwa, ilmu, dan amal serta berbudi 

pekerti luhur. 

b. Melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien untuk peningkatan 

kemampuan intelektual dan kecakapan hidup. 

c. Melaksanakan program pembelajaran yang mampu mengaktualisasi jati 

diri siswa yang unggul dalam bidang akademik dan non akademik. 

d. Menciptakan kondisi lingkungan sekolh yang kondusif sehingga peserta 

didik nyaman belajar di sekolah. 

                                                             
35 Transkip Nomor 02/DKM/XI/2018. 
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e. Mendorong semangat keunggulan secara intensiif kepada seluruh warga 

sekolah. 

f. Menerapkan manajemen partisipasif dengan melibatkan seluruh warga 

sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah (stake 

holders). 

g. Mendorong warga sekolah untuk memiliki dan melaksanakan prinsip 

keseteraan dalam kemajemukan di dunia global. 

h. Melaksanakan budaya hidup bersih, sehat, dan mencegah pencemaran 

dan kerusakan lingkungan sebagai wujud pelestarian terhadap 

lingkungan.36 

5. Profil Singkat Sekolah 

Letak Geografis SMAN 2 Ponorogo. Secara geografis SMA Negeri 2 

Ponorogo terletak di:  

a. Jalan   : Pacar no. 24  

b. Desa/Kelurahan  : Tonatan  

c. Klasifikasi Geografis : Perkotaan  

d. Kecamatan  : Ponorogo  

e. Kabupaten   : Ponorogo  

f. Provinsi   : Jawa Timur  

SMA Negeri 2 Ponorogo ini memiliki lokasi yang sangat strategis. 

Selain itu juga didukung dengan kemudahan transportasi karena dekat 

                                                             
36 Transkip Nomor 02/DKM/XI/2018. 
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dengan beberapa sekolah tinggi di Ponorogo. Sehingga membuat semua 

orang mudah untuk mengunjunginya. 

6. Tujuan Sekolah 

a. Mempersiapkan peserta didik yang bertaqwa kepada Allah, Tuhan Yang 

Maha Esa dan berakhlak mulia. 

b. Mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang berkepribadian 

cerdas, berkualitas dan berprestasi dalam bidang akademis dan non 

akademis. 

c. Membekali peserta didik agar memiliki keterampilan teknologi 

informasi dan konumikasi serta mampu mengembangkan diri secara 

mandiri. 

d. Menanamkan peserta didik sikap ulet dan gigih dalam berkompetensi, 

beradaptasi dengan lingkungan dan mengembangkan sikap sportifitas. 

e. Mebakali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar 

mampu bersaing dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. 

f. Menanamkan sikap santun dan berbudaya, budaya hidup sehat, cinta 

kebersihan, cinta kelestarian lingkungan dengan dilandasi keimanan dan 

ketaqwaan terhadap Tuhan Mempersiapkan peserta didik yang bertaqwa 

kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 

g. Mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang berkepribadian 

cerdas, berkualitas dan berprestasi dalam bidang akademis dan non 

akademis. 
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h. Membekali peserta didik agar memiliki keterampilan teknologi 

informasi dan konumikasi serta mampu mengembangkan diri secara 

mandiri. 

i. Menanamkan peserta didik sikap ulet dan gigih dalam berkompetensi, 

beradaptasi dengan lingkungan dan mengembangkan sikap sportifitas. 

j. Mebakali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar 

mampu bersaing dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. 

k. Menanamkan sikap santun dan berbudaya, budaya hidup sehat, cinta 

kebersihan, cinta kelestarian lingkungan dengan dilandasi keimanan dan 

ketaqwaan terhadap Yang Maha Esa. 

l. Menunbuhkan sikap peduli warga sekolah untuk mencegah pencemaran 

dan kerusakan lingkungan sekolah.37 

7. Keadaan Guru, Tenaga Pendidik dan Siswa SMA Negeri 2 Ponorogo 

Adaun keadaan guru Tenaga Pendidik dan Siswa SMA Negeri 2 

Ponorogo sebagai berikut: 

Sekolah    : SMAN 2 Ponorogo 

Alamat Sekolah   : Jl. Pacar No 24 Tonatan, Ponorogo 

Kepala Sekolah   : Dra. Lilik Hermiwi, M. Pd. 

Jumlah Siswa Secara Umum  : 943 

Jumlah Siswa Laki-Laki  : 324 

Jumlah Siswa Perempuan  : 619 

                                                             
37 Transkip Nomor 03/DKM/XI/2018. 
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Jumlah Guru dan Tenaga Pendidik : 5838 

8. Kurikulum SMA Negeri 2 Ponorogo 

Kurikulum yang dignakan oleh SMAN 2 Ponorogo adalah 

Kurikulum 2013 Revisi dengan menerapkan system lima hari aktif pada jam 

belajar siswa atau yang sering dikatakan dengan Full Day School. Akan 

tetapi pada hari sabtu para siswa ada sebagian yang masuk untuk mengikuti 

ekstra kulikuler yang diselenggarakan oleh Lembaga. 

B. Data Khusus Relevansi Nilai Pembiasaan Membaca Al Qur’an dengan 

Perilaku Siswa 

1. Macam-macam nilai yang bisa diambil dari pembiasaan membaca Al 

Qur’an di SMAN 2 Ponorogo  

Menurut hasil observasi lapangan kegiatan pembiasaan membaca Al 

Qur’an di SMAN 2 Ponorogo atau yang dirangkum dalam nama literasi Al 

Qur’an dilaksanakan pada hari kamis pagi mulai pukul 07.00 sampai selesai 

yaitu pukul 08.20. Kegiatan pembiasaan tersebut memiliki tujuan dan 

manfaat yang bisa diambil oleh seluruh elemen sekolah.39  

Kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an juga memiliki nilai 

tersendiri yang dapat diambil oleh siswa. Nilai yang tumbuh juga 

bermacam-macam, seperti yang di paparkan bapak Fahad bahwa: 

                                                             
38 Transkip Nomor 05/DKM/XI/2018. 
39 Transkip Nomor 01/OBS/04-VIII/2018 
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“Ada beberapa nilai yang didapatkan dari adanya pembiasaan membaca Al 

Qur’an yang dilaksanakan di SMAN 2 Ponorogo. nilai tersebut adalah Nilai 

Akhlaq dan Adab, Nilai Ketaatan, Nilai Istiqomah, dan Nilai Iman”.40 

Ibu Ernin selau waka kurikulum juga memaparkan bahwa: 

 

“Banyak sekali nilai yang dapat diambil dan tertanam kepada siswa dari 

kegiatan tersebut mas. Contohnya sperti: nilai istiqomah, nilai ketaatan, dan 

nilai karakter siswa”.41 

 

 

 

Selain itu Ibu Kepala Sekolah juga memaparkan bahwa: 

 

“Nilai yang dapat diambil dari adanya kegiatan pembiasaan membaca Al 

Qur’an terutama di SMAN 2 Ponorogo adalah nilai keistiqomahan, nilai 

ketaatan akan ajaran agama yang dianutnya, dan nilai budi luhur yang 

nantinya berhubungan dengan sikap siswa”.42 

Dari beberapa paparan di atas dapat dipaparkan bahwa nilai yang 

bisa diambil dari kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an adalah: 

a. Nilai Istiqomah 

Nilai Istiqomah dari kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an 

sangatlah banyak. Salah satunya seperti yang telah dipaparkan oleh 

Bapak Fahad Zunan Ahmadi bahwa: 
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“Nilai istiqomah juga ada beberapa bagian mas, kegiatan pembiasaan 

membaca Al Qur’an ini juga tidak semata-mata hanya kegiatan 

mingguan, akan tetapi juga memiliki tujuan tersendiri mas, intinya siswa 

bisa terbiasa dengan kegiatan tersebut atau yang dinamakan istiqomah. 

Contoh nilai istiqomah siswa juga banyak mas, seperti: istiqomah 

mereka membaca Al Qur’an setiap hari walaupun satu ayat saja, yang 

sekarang mas bisa temui contoh nyata adalah banyaknya siswa yang 

membaca Al Qur’an di musholla sambil menunggu waktu istirahat 

selesai, juga siswa menggunakan waktu kosong untuk membaca Al 

Qur’an sekaligus untuk menghafalkan, karena syarat kenaikan harus 

hafal surat yang dientukan sekolah. Dan juga siswa banyak yang 

istiqomah setoran hafalan walaupun satu minggu satu kali”.43 

 

Menurut paparan Bapak Fahad diatas dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa nilai istiqomah dari adanya kegiatan pembiasaan 

membaca Al Qur’an antara lain: 

1) Nilai istiqomah dalam membaca Al Qur’an setiap harinya walaupun 

hanya beberapa ayat, dan lebih baik lagi satu hari membaca 

semaksimal mungkin. 

2) Nilai istiqomah menghafalkan membaca surat yang yang berada di 

dalam Al Qur’an khususnya juz 30. Nilai ini juga seperti yang 

diungkapkan oleh Bu Ernin Naurinnisa selaku waka kurikulum 

bahwa: 

“Nilai istiqomah nantinya juga banyak sekali mas pembagiannya 

seperti: istiqomah dalam membaca Al Qur’an walaupun satu hari 

satu juz kira-kiranya, istiqomah menjaga kesucian jika sewaktu-

waktu akan membaca Al Qur’an, juga istiqomah dalam 

menghafalkan surat-surat juz 30 yang walaupun satu minggu hanya 

dapat satu surat.”44 
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Nilai-nilai istiqomah di atas adalah bentuk nyata dari hasil adanya 

kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an. Dan juga nilai istiqomah 

akan menjadi tujuan utama dari kegiatan pembiasaan membaca Al 

Qur’an. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Sugeng Hariyadi bahwa: 

“.....dan yang terakhir adalah nilai kebiasaan itu sendiri atau yang lebih 

mudah dikenal dengan nilai istiqomah yang nantinya inilah yang 

menjadi tombak utama tujuan kegiatan tersbut untuk menjadikan siswa 

lebih baik dengan kegiatan positif”.45 

 

 

 

b. Nilai Akhlaq dan Adab 

Kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an juga memiliki beberapa 

nilai akhlaq dan adab. Nilai-nilai tersebut diantaranya seperti yang 

dipaparkan oleh Bapak Fahad Zunan Ahmadi bahwa: 

“Nilai Akhalq dan adab biasanya dapat tercermin dari perilaku siswa 

dengan aktifitasnya terutama dengan Al Qur’an itu sendiri mas. 

Contohnya seperti: adab membaca Al Qur’an adalah harus dalam 

keadaan suci dalam memegang Al Qur’an dan itu sudah mendarah 

daging pada siswa, juga nilai adab menghormati perdebaan antara buku 

bacaan biasa dan Al Qur’an. Jika dulu siswa kurang familiar dengan juz 

‘amma yang mereka anggap sama dengan buku biasa, sekarang mereka 

sudah bisa membadakannya baik dari segi kesucian membaca etika 

meletakkan juz ‘amma dan juga etika membawanya.”46 
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Nilai Akhlaq dan adab dari hasil wawancara kepada bapak Fahad 

tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Nilai Akhlaq dan adab siswa ketika akan membaca Al Qur’an harus 

dalam keadaa suci dan ketika membaca Al Qur’an juga dalam 

keadaan suci. Karena nilai tersebut adalah wujud dari rasa hormat 

siswa terhadap kitab suci umat beragama yang memiliki nilai tinggi. 

Selain itu menjaga kesucian ketika membaca Al Qur’an itu juga 

merupakan perintah Allah SWT yang berbunyi: 

ُروَن   َّلا  ۥٓ إَِّلا ٱلُۡمَطها ُه  ٧٩َيَمسُّ
Artinya: “Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang 

disucikan”. (Q.S. Al Waqi’ah: 79).47 

2) Nilai adab menghormati Al Qur’an yang berbeda dengan buku yang 

lainnya seperti buku bacaan umum. Pada dasarnya Al Qur’an adalah 

sebuah kitab suci yang harus diperlakukan khusus karena mengingat 

yang terkandung dalam Al Qur’an adalah kalmullah yang harus di 

jaga. Nilai adab menghormati Al Qur’an berbeda dengan buku 

bacaan umum adalah sebuah kewajiba oleh setiap orang yang 

berhubungan langsng dengan Al Qur’an. 

3) Nilai Akhlaq dan adab dalam membaca Al Qur’an itu sendiri. Nilai 

ini sangatlah penting karena dalam membaca Al Qur’an tidak boleh 

digunakan untuk bermain-main dan seenaknya untuk membaca, 

akan tetapi dalam membaca Al Qur’an, kita harus menjaga ruh yang 
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ada di dalam Al Qur’an itu sendiri seperti: tidak menggunakan nada-

nada yang tidak pantas saat membaca Al Qur’an. Karena jika 

seseorang tidak memiliki akhlaq dan adab membaca Al Qur’an akan 

berpengaruh juga kepada yang mendengarkannya. 

c. Nilai Iman 

Nilai iman atau keimanan dari kegiatan pembiasaan membaca Al 

Qur’an memiliki beberapa bagian, antara lain seperti yang di paparkan 

oleh Bapak Fahad Zunan Ahmadi bahwa: 

“Nilai iman dari adanya kegiatan ini malah sangat penting mas, soalnya 

ini adalah penguat yang sesungguhnya dalam kegiatan ini. Nilai tersebut 

meliputi nilai iman bahwa Al Qur’an itu adalah kitab suci yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang nantinya akan 

disampaikan kepada umatnya dan menjadikan pedoman Islam secara 

kaffah. Selanjutnya adalah nilai iman akan kebenaran yang terkandung 

di dalam Al Qur’an, karena Al Qur’an diturunkan untuk membanahi 

ajaran-ajaran kitab yang terdahulu yang disalah gunakan oleh kaum 

sebelum Al Qur’an turun. Selanjutnya adalah nilai iman bahwa 

kebenaran Al Qur’an sebagai kalamullah yang nyata. Memupuk nilai 

iman bahwa Al Qur’an sebagai kalamullah itu cukup mudah mas, 

caranya adalah dengan membandingkan Al Qur’an dan isi 

kandungannya baik berupa bahasa dan makna dengan karya lain, dari 

situlah Al Qur’an akan unggul dengan sendirinya”.48 

 

Dari paparan diatas dari Bapak Fahad dapat disimpulkan bahwa nilai 

iman dalam kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an meliputi: 

1) Nilai iman bahwa Al Qur’an itu adalah kitab suci yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad SAW yang nantinya akan disampaikan 

kepada umatnya dan menjadikan pedoman Islam secara kaffah. Nilai 

ini sangatlah penting untuk siswa dapatkan, karena iman bahwa Al 
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Qur’an itu adalah salah satu dari kitab suci itu juga termasuk 

kedalam rukun iman. 

2) Nilai iman akan kebenaran yang terkandung di dalam Al Qur’an. Al 

Qur’an diturunkan untuk membenahi semua hukum yang telah ada 

pada kitab suci sebelumnya. Kebenaran Al Qur’an adalah haqiqi 

yang harus dipercayai setiap muslim.  

3) Nilai iman bahwa kebenaran Al Qur’an sebagai kalamullah yang 

nyata. Perbedaan antara Al qur’an yang memuat kalamullah dan 

buku bacaan atau kitab yang dikarang oleh seorang ulama’ akan 

tampak jelas ketika kita membandingkannya. Seperti yang 

diungkapkan oleh Ibu Lilik Hermiwi selaku kepala sekolah bahwa: 

“Nilai iman bahwa Al Qur’an itu sebagai kalamullah, dan nilai iman 

bahwa Al Qur’an itu adalah kitab suci dari Allah untuk diturunkan 

kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad”.49 

Jadi nilai iman bahwa Al Qur’an adalah sebagai kalamullah adalah 

meyakini bahwa tidak ada yang bisa menandingi bahasa dan makna 

yang terkandung dalam Al Qur’an. 

d. Nilai Ketaatan 

Tujuan dari adanya kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an 

adalah mencari nilai-nilai yang terkansung di dalamnya yang nantinya 

diterapkan oleh siswa ataupun guru. Adapun nilai ketaatan dari kegiatan 
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pembiasaan membaca Al Qur’an seperti yang telah dipaparkan oleh Ibu 

Ernin Naurinnisa selaku waka kurikulum bahwa: 

“Nilai ketaatan siswa juga terbagi menjadi beberapa bagian mas, 

misalnya: ketaatan mereka dalam menilai dan menjungjung tinggi Al 

Qur’an yaitu dengan ketika hendak membaca mereka berwudlu dahulu 

ke musholla, ketika membaca mereka juga menjaga bacaan tajwid agar 

terbiasa membaca dengan fasih, juga ketika awal membaca Al Qur’an 

mereka juga memulai dengan bacaan ta’awudz, dan juga yang paling 

harus di jaga siswa adalah ketaatan mereka terhadap kandungan Al 

Qur’an baik berupa kewajiban ataupun ketaatan menjauhi larangan yang 

telah Allah berikan”.50 

 

Dari paparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai ketaatan 

dari kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an sebagai beriku: 

1) Nilai ketaatan mematuhi aturan-aturan yang berhubungan dengan Al 

Qur’an. 

2) Nilai ketaatan menjaga bacaan tajwid yang digunakan untuk 

keindahan bacaan Al Qur’an. Membaca Al Qur’an dengan fasih 

sangatlah penting karena untuk menjaga bacaan huruf dan makna 

ayat yang terkandung di dalam Al Qur’an agar tetap indah. Dan cara 

menjaga hal tersebut adalah menggunakan ilmu tajwid. 

3) Nilai ketaatan mempersiapkan sesuatu sebelum membaca Al Qur’an 

seperti bersuci dari hadas dan najis dan juga memulai membaca ayat 

Al Qur’an dengan membaca ta’awudz. 

4) Nilai ketaatan dari kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an yang 

paling penting adalah ketaatan untuk mematuhi segala hukum yang 

terkandung di dalam Al Qur’an baik berupa perintah atau kewajiban 
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dan berupa larangan. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Sugeng 

Hariyadi bahwa: 

“...kemudian nilai ketaatan yaitu nilai taat akan ajaran agama yang 

dianutnya...”.51 

Selain itu nilai ketaatan juga dapat dilihat secara langsung bahwa 

siswa juga taat dalam melaksanakan kegiatan tersebut dengan khidmat. 

Seperti dokumentasi pada saat observasi lapangan pada salah satu 

jenjang sekolah di SMAN 2 Ponorogo yaitu kelas XII bahwa: 

Siswa kelas XII dihadapkan dengan sebuah tanggung jawab untuk 

menghafalkan seluruh materi kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an 

terutama jus 30. Disinilah yang membuat mereka melaksanakan 

kegiatan tersebut dengan sangat kondusif dan penuh dengan khidmat. 

Perilaku siswa ketika menjalankan kegiatan tersebut juga sangatlah baik 

dan penuh dengan tata krama.52 

 

2. Implementasi nilai-nilai pembiasaan membaca Al Qur’an di SMAN 2 

Ponorogo 

Nilai-nilai yang didapat dari kegiatan pembiasaan membaca Al 

Qur’an sangatlah banyak. Nilai tersebut antara lain: Nilai Istiqomah, Nilai 

Akhlaq dan Adab, Nilai Iman, dan Nilai Ketaatan.  

Masing-masing nilai tersebut memiliki beberapa implementasi yang 

berbeda. Implementasi masing-masing nilai tersebut abtara lain: 

a. Nilai Istiqomah 
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Nilai istiqomah dari kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an dapat 

di implementasikan dalam kehidupan dan aktifitas siswa. Implementasi 

dari nilai istiqomah antara lain: 

1) Siswa sering mengulang kebiasaan/istiqomah membaca Al Qur’an 

di sela-sela waktu kosong ketika waktu istirahat di musholla sekolah 

sambil menunggu waktu istirahat selesai. Seperti yang bapak Fahad 

paparkan bahwa: 

“Penerapan nilai yang diambil dari kegiatan pembiasaan membaca 

Al Qur’an juga akan menyebar kepada kebiasaan yang lain mas, 

coba saja cek sekarang di musholla, pasti banyak yang shlat dhuha 

dan mengaji sampai bel masuk tiba. Beda dengan 3 tahun yang lalu 

sebelum kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an ada, musholla 

ramainya hanya ketika waktu sholat dzuhur”.53 

 

2) Siswa sering membaca Al Qur’an terutama jus 30 untuk 

menghafalkan apa yang dia baca. Tujuannya dengan sering 

membaca Al Qur’an tersebut adalah agar siswa lebih mudah dalam 

menghafalkan apa yang dia baca dengan membacanya berulang-

ulang. 

b. Nilai Akhlaq dan Adab 

Nilai akhlaq dan adab dari kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an 

dapat di implementasikan dalam keseharian siswa. Implementasinya 

antara lain: 

1) Siswa lebih menghormati untuk menjunjung tinggi Al Qur’an baik 

itu akan membaca maupun setelah membaca. Jika akan membaca 
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siswa sudah terbiasa bersuci terlebih dahulu. Seperti yang 

dipaparkan oleh Ibu Ernin Naurinnisa bahwa: 

“...siswa lebih sering menjaga kesucian jika sewaktu-waktu akan 

membaca Al Qur’an”.54 

Dan setelah setelah siswa selesai membaca Al Qur’an maka 

merapikan kembali Al Qur’an ke tempat semula apabila meminjam 

Al Qur’an dari musholla dan menaruh di atas meja mereka apabila 

Al Qur’an nya masing-masing dengan rapi. 

2)  Ketika siswa membaca Al Qur’an juga menggunakan bacaan yang 

indah seperti menggunakan metode bacaan tartil untuk menjaga 

adab membaca Al Qur’an.55 

c. Nilai Iman 

Nilai iman dari kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an dapat di 

implementasikan dalam keseharian siswa. Implementasinya antara lain: 

1) Siswa sering menggunakan dalil dari Al Qur’an untuk belajar 

terutama mata pelajaran Agama Islam yang sangat membutuhkan Al 

Qur’an untuk belajar. 

2) Siswa juga sering menjaga sikap agar tidak bertentangan dengan apa 

yang telah siswa tersebut pelajari dari Al Qur’an. 

d. Nilai Ketaatan 
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Nilai ketaatan dari kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an dapat 

di implementasikan dalam keseharian siswa. Implementasinya antara 

lain: 

1) Siswa selalu mentaati hukum yang terkandung di dalam Al Qur’an. 

Seperti: siswa tidak mau mengakui sebuah barang temuan walau 

barang tersebut sama dari segi nilai dengan barangnya yang hilang, 

akan tetapi apabila siswa menebukan barang dan tidak sesuai dengan 

ciri-ciri miliknya maka akan menyerahkan ke kantor sekolah untuk 

diumumkan. Hal tersebut seperti yang dipaparkan oleh bapak Fahad 

bahwa: 

“Juga ketaatan siswa untuk menjaga perilakunya apakah sesuai 

dengan Al Qur’an atau tidak sedikit demi sedikit sudah mulai 

tertanam mas, contohnya seperti siswa tidak mau mengakui barang 

temuan dengan barangnya yang hilang walau nilainya sama tetapi 

jika ciri-ciri barang mereka yang hilang tidak sesuai yang ditemukan 

juga tidak mau mengambil, bahkan malah disetorkan ke kantor”.56 

 

2) siswa dalam menerapkan nilai ketaatan pembiasaan membaca Al 

Qur’an adalah dengan menjada bacaan berupa menggunakan 

metode membaca Al Qur’an untuk menghindari beberapa kesalahan 

baca ayat Al Qur’an.57 

 

3. Relevansi nilai-nilai pembiasaan membaca Al Qur’an di SMAN 2 Ponorogo 

terhadap perilaku siswa 
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Setelah diadakannya kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an 

maka juga akan ditemukan beberapa nilai-nilai dari hasil pembiasaan 

membaca Al Qur’an tersebut. Dari nilai-nilai yang ada, kadang kala tidak 

bisa kita saksikan secara langsung manfaatnya kepada siswa atau orang lain, 

akan tetapi bisa kita rasakan perubahan-perubahan yang dialami oleh siswa 

terutama perilaku siswa. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sugeng 

Hariyadi bahwa: 

“Iya, jadi kalu di katakana mempengaruhi itu tidak bisa secara langsung, 

akan tetapi bertahap. Karena jika kita menilainya secara langsung itu 

terlalu jauh bahasannya. Seperti yang saya katakana tadi bahwa kegiatan 

pembiasaan membaca Al Qur’an itu mempunyai tujuan dan sasaran. Nah 

dari tujuan tersebut kita harus paham bahwa yang mau disasar itu siswa 

yang bagaimana? Karena sasaran utama kegiatan ini adalah siswa yang 

awalnya tidak memiliki kebiasaan bagus, seperti membaca Al Qur’an. 

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan setidaknya apabila dirumah 

mereka tidak terbiasa melakukan maka di sekolah kita biasakan agar 

nantinya mereka akan terbiasa dengan sendirinya. Selanjutnya tujuan 

adanya kegiatan ini adalah menanamkan bibit kebiasaan baik kepada 

siswa. Kita tahu bahwa sispa sih yang sering membaca Al Qur’an akan 

tetapi tidak memiliki akhlaq baik, jarang kita temui pastinya. Oleh 

karenanya, dengan hal sekecil itu, kita harus memulainya dari awal agar 

kemudian kelak sifat baik tersebut akan menjadi besar dan menyebar 

mempengaruhi sekitarnya juga menjadi lebih baik”.58 

 

Dari paparan Bapak Sugeng tersebut dapat di simpulkan bahwa 

manfaat nilai-nilai pembiasaan membaca Al Qur’an tidak bisa dirasakan 

secara langsung. Akan tetapi manfaat nilai-nilai tersebut dapat dirasakan 

secara bartahap. Sekolah hanya bisa menanamkan bibit kebiasaan baik 

kepada siswa agar nantinya bisa dikembangkan secara sendiri oleh siswa. 

Dari bibit baik yang ditanamkan sekolah melalui kegiatanpembiasaan 
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membaca Al Qur’an tersebut adalah titik awal perkembangan siswa untuk 

merubah diri dengan penuh kesadaran siswa. Bertahap, siswa mulai 

mengembangkan dirinya karena kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an 

dengan membaca Al Qur’an di teras musholla dan terlebih lagi seiring 

berjalannya waktu siswa juga mulei mengisi waktu kosongnya dengan 

sholat dhuha ketika istirahat yang dilanjutkan dengan membaca Al Qur’an 

sambil menunggu waktu istirahat selesai. 

Apabila ditarik kedalam relevansi nilai-nilai pembiasaan membaca 

Al Qur’an di SMAN 2 Ponorogo terhadap perilaku siswa, maka dapat 

dikatakan bahwa selama pengadaan kegiatan tersebut sangatlah relevan 

untuk perkembangan sikap siswa terutama siswa SMAN 2 Ponrogo pada 

jaman sekarang ini. Setiap nilai pastinya memiliki relevansinya masing-

masing. Relevansi tersebut meliputi: 

a. Relevansi nilai istiqomah dengan perilaku siswa 

Relevansi nilai istiqomah dengan perilaku siswa secara garis besar 

adalah perubahan kebiasaan siswa yang sebelumnya tidak memiliki 

kebiasaan, sekarang sudah memiliki sebuah kebiasaan tersendiri. 

Perubahan tersebut sangatlah cocok pada masa sekarang karena sangat 

jarang sekali ditemukan siswa yang siswa yang bisa bergelut dengan Al 

Qur’an pada usia SMA. Perubahan sikap siswa terhadp nilai istiqomah 

yang diterapkan antara lain: 
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1) Siswa memiliki perubahan sikap berupa terbiasa membaca Al 

Qur’an disetiap waktu senggang dan bahkan ada juga siswa yang 

membawa Al Qur’an kecil agar bisa membaca di tempat santai. 

2) Siswa yang sebelumnya tidak familiar dengan adanya mushollah di 

sekolah, sekarang siswa lebih aktif meramaikan mushola ketika jam 

istirahat sekolah dengan sholat dhuha dan membaca Al Qur’an 

sambil menunggu waktu istirahat selesai. 

b. Relevansi nilai akhlaq dan adab dengan perilaku siswa 

Relevansi nilai akhlaq dan adab terhadap perilaku siswa adalah 

dengan adanya perubahan sikap siswa berupa sikap menghormati Al 

Qur’an dengan semestinya. Hal ini terbukti bahwa menurut hasil 

penelitian bahwa jika siswa ketika belum mengenal pembiasaan 

membaca Al Qur’an terlihat belum familiar dengan Al Qur’an itu sendiri 

bahkan ada juga yang menyamakan perlakuan terhadap Al Qur’an 

dengan buku bacaan biasa, akan tetapi, sekarang siswa sudah mulai 

paham akan menghormati Al Qur’an itu berbeda dengan menghormati 

buku bacaan lainnya. Perubahan sikap tersebut meliputi: 

1) Rasa hormat siswa terhadap Al Qur’an dengan berwudhu terlebih 

dahulu apabila akan memegang ataupun mengambil Al Qur’an. 

2) Ketika membaca Al Qur’an siswa juga sudah mulai berubah dengan 

menggunakan nada-nada tartil untuk menjaga tata bacaan yang ada 

di dalam Al Qur’an. 

c. Relevansi nilai iman dengan perilaku siswa 
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Relevansi nilai iman dengan perilaku siswa tidak tampak secara 

langsung dapat peneliti temukan. Akan tetapi peneliti dapat menemukan 

hasil tersebut dengan mengamati sikap siswa dalam keseharian terutama 

di lingkungan sekolah. Perubahan sikap tersebut antara lain: 

1) Siswa lebih mengimani Al Qur’an dengan sering belajar materi 

pembelajaran Agama yang dikaitkan dnegan dalil yang berada di 

dalam Al Qur’an. 

2) Siswa juga selalu menjaga apa yang dia dapatkan dari materi yang 

ada di dalam Al Qur’an agar tidak bertentangan dengan ajaran yang 

di bawa Al Qur’an. Contoh sederhana adalah sikap jujur siswa selalu 

memberikan barang temuan di lingkungan sekolah kepada kantor 

untuk di umumkan siapa pemiliknya. 

 

 

d. Relevansi nilai ketaatan dengan perilaku siswa 

Relevansi nilai ketaatan dengan perilau siswa sangatlah 

berpengaruh pada ketaatan siswa akan patuh kepada hukum-hukum 

yang berada di dalam Al Qur’an. 

 

4. Hambatan dan dukungan adanya kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an 

di SMAN 2 Ponorogo 
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Banyak sekali hambatan dan dukungan selama mengadakan kehatan 

pembiasaan membaca Al Qur’an seperti yang dikatakan Bapak Fahad 

bahwa:  

“Untuk dukungannya yaitu program literasi Al Qur’an di dukung oleh 

seluruh elemen sekolah, pihak sekolah sangat antusias dalam menjalankan 

program literasi ini hingga waktu yang diberikan adalah 45 menit di awal 

pembelajaran, seiring dengan berjalannya waktu, sekolah juga 

mengadakan property berupa pengadaan juz ‘amma pada setiap siswa yang 

diambilkan dari anggaran dana sekolah. Dan untuk hambatan yang dilalui 

selama berjalannya waktu yang paling mencolok adalah masalah property 

pada awal mula dilaksanakan program ini, dan sekarang sudah teratasi”.59  

 

Jadi menurut paparan Bapak Fahad tersebut bahwa hambatan selama 

mengadakan kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an adalah hanya berupa 

masalah property yang digunakan untuk kelancaran kegiatan tersebut 

seperti yang dikatakan juga oleh Ibu Ernin selaku waka kurikulum yang 

mengatur jadwal kegiatan tersebut bahwa:  

“Jadi untuk dukungannya adalah semua pihak sekolah menyetujui dan 

antusias dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dan untuk hambatannya 

baru muncul satu itupun sudah terselesaikan yaitu sarana prasarana”.60  

Jadi hanya hambatan property yang dialami selama pengadaan 

kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an. 

Selanjutnya yaitu untuk dukungan yang didapat dari pelaksanaan 

kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an banyak sekali. Dukungan tersebut 

antara lain: 

                                                             
59 Transkip Nomor 01/WNC/11-IV/2019. 
60 Transkip Nomor 02/WNC/11-IV/2019. 
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1. Kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an didukung penuh oleh seluruh 

elemen sekolah. 

2. Pengadaan properti baru seperti juz ‘amma, sound system yang baru 

yang memudahkan penyaluran suara narator dari kantor. 

3. Antusias siswa selama melaksanakan kegiatan pembiasaan membaca Al 

Qur’an sangatlah tinggi. 

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan dan 

dukungan selama mengadakan kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an 

juga ada. Untuk dukungan sendiri juga sangat signifikan karena banyak 

sekali kontribusi dari beberapa pihak yang secara tidak langsung juga 

antusias untuk bekerja sama demi mensukseskan kegiatan tersebut. Dan 

hambatan yang dialami oleh sekolah selama mengadakan kegiatan tersebut 

adalah hanya masalah property yang terkendala dan sam pai sekarang sudah 

terselesaikan bahkan sudah menjadi lebih baik. 
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BAB V 

ANALISIS DATA RELEVANSI NILAI PEMBIASAAN MEMBACA AL QUR’AN 

DENGAN PERILAKU SISWA 

 

5. Analisis Tentang Macam-Macam Nilai Yang Bisa Diambil Dari 

Pembiasaan Membaca Al Qur’an di SMAN 2 Ponorogo 

Literasi adalah suatu kegiatan positif yang digunakan oleh beberapa 

lembaga untuk mengembangkan sebuah pemeblajaran.. literasi juga berfungsi 

sebagai penghubung antara individu dan masyarakat, serta merupakan alat 

penting bagiindividu untuk peran aktif dalam masyarakat secara demokratis.61 

Literasi sendiri memiliki beberapa macam penerapan sesuai dengan 

rancangan suatu lembaga yang menjalankannya. Adakalanya literasi berbentuk 

menulis, literasi berbentuk membaca, literasi berbentuk kajian mendalam, dan 

juga literasi berbentuk pembiasaan. Contohkanlah SMAN 2 Ponorogo yang 

mengadakan literasi berbentuk pembiasaan membaca khususnya membaca Al 

Qur’an dan sekolah lain yang mengadakan bentuk-bentuk kegiatan literasi yang 

serupa. Akan tetapi, dari semua yang telah dijalankan oleh sebuah lembaga, 

tentunya memuliki sebuah tujuan utama yang nantinya berhubungan dengan 

nilai yang didapatkan untuk hasil dari literasi tersebut. 

                                                             
61 Yunus Abidin, Tita Mulyati, dan Hana Yunansa, PEMBELAJARAN LITERASI (Strateg 

Meningkatkan Kemampuan Literasi Matematika, Sains, Membaca, dan Menulis) (Jakarta: Bumi 

Aksara: 2017), 1-2. 
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Menurut hasil penelitian dari BAB IV, maka penulis dapat menganalisa 

bahwa kegiatan literasi yang diadakan oleh SMAN 2 Ponorogo adalah sebuah 

kegiatan literasi yang berbentuk pebiasaan membaca Al Qur’an. Sekolah 

mengadakan kegiatan tersebut karena ada sebuah tujuan yang ingin diharakan 

hasilnya dari kegiatan tersebut. Dan ketika menjalakn kegiatan tersebut, 

tentunya kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an juga memiliki beberapa 

nilai yang sangat penting yang bisa diambil pelajaran oleh siswa untuk sebuah 

perubahan. Nilai tersebut meliputi nilai istiqomah, nilai akhlaq dan adab, nilai 

iman, nilai ketaatan, dan nilai karakter siswa.  

Menurut hasil penelitian yang sudah didapatkan oleh peneliti 

menunjukkan bahwa nilai yang didapat dari kegiatan pembiasaan membaca Al 

Qur’an adalah: Nilai istiqomah, Nilai akhlaq dan adab, Nilai iman, dan Nilai 

ketaatan. Semua nilai yang didapat tersebut adalah sebuah hasil dari adanya 

kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an. 

 

6. Analisis Tentang Implementasi Nilai-Nilai Pembiasaan Membaca Al 

Qur’an di SMAN 2 Ponorogo 

Implementasi dari nilai-nilai pembiasaan membaca Al Qur’an di SMAN 2 

Ponorogo sangatlah kondusif dan berjalan lancar. Dari hasil paparan penelitian 

BAB IV dapat peneliti analisis dan simpulkan bahwa implementasi pembiasaan 

membaca Al Qur’an sudah sepernuhnya berjalan lancar, walaupun ada sebagian 

siswa belum bisa mengembangkan nilai-nilai membaca Al Qur’an kedalam 

kehidupan dan perilaku siswa tersebut. 
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Nilai-nilai pembiasaan membaca Al Qur’an yang sudah siswa dapatkan 

walaupun hanya sedikit akan tetapi banyak siswa yang sudah menerapkan nilai-

nilai pembiasaan membaca Al Qur’an walau sekedar pada diri masing-masing.  

Hasil dari implementasi nilai-nilai pembiasaan membaca Al Qur’an sudah 

banyak dirasakan secara langsung baik oleh siswa maupun guru yang ada di 

SMAN 2 Ponorogo. Perubahan sikap siswa sangatlah tampak sesuai dengan 

nilai-nilai yang mereka terapkan dari kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an. 

 

7. Analisis Tentang Relevansi Nilai-Nilai Pembiasaan Membaca Al Qur’an di 

SMAN 2 Ponorogo Terhadap Perilaku Siswa 

Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi 

kehidupan manusia, khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu 

hal. Nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi 

kemanusiaan.62 Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai adalah sesuatu yang 

mempengaruhi seseorang untuk berubah menjadi yang lebih baik. 

Dari penelitian yang sudah terlaksana, kegiatan pembiasaan membaca Al 

Qur’an memiliki beberapa nilai yang tersirat didalamnya yang nantinya 

berpengaruh kepada siswa. Nilai tersebut tidak dapat disaksikan secara 

langsung untuk penilaian secara nyata. Akan tetapi akan terasa sedikit demi 

sedikit kapada kehidupan terutama kegidupan siswa. Cara kita dapat 

mengetahui tentang relevansi nilai pembiasaan membaca Al Qur’an di SMAN 

                                                             
62 M. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 

Cet. 1, 61. 
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2 Ponorogo adalah dengan memperhatikan seluruh perilaku siswa. Nilai yang 

ada pada kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an ditanamkan kepada siswa 

yang nantinya akan menjadi bibit utama untuk perubahan siswa secara individu, 

contohnya: pembiasaan membaca Al Qur’an yang dilaksanakan satu minggu 

sekali diharapkan bisa merubah siswa untuk membiasakan membaca Al Qur’an 

juga selain pada waktu yang telah disediakan oleh sekolah, dan inilah yang 

dinamakan nilai istiqomah.  

Dengan adanya bibit nilai tersebut nantinya diharapkan untuk siswa 

menjadi pribadi yang baik dimulai dari diri sendiri. Ketika seorang individu 

sudah memiliki sifat baik bermula dari nilai tersebut, maka ketika bergaul 

dengan teman yang lain akan terasa mudah dan bahkan akan menjadi pengaruh 

baik kepada temannya yang lain walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa 

pergaulan remaja SMA sangatlah dikhawatirkan terutama masalah moral.  

Dari paparan BAB IV, penulis dapat menganalisis dan menarik 

kesimpulan bahwa nilai pembiasaan membaca Al Qur’an yang dilaksanakan di 

SMAN 2 Ponorogo cukup relevan untuk mengubah dan mendorong perilaku 

siswa untuk menjadi yang lebih baik, karena tujuan sekolah dalam mengadakan 

kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an juga untuk memenuhi bahwa siswa 

lulusan diharapkan untuk memiliki sebuah pengetahuan dan teknologi yang 

memadahi beserta pertumbuhan akhlaq yang baik.  

Relevansi dari adanya kegiatan tersebut dengan perubahan perilaku siswa 

sangatlah cocok untk menghadapi perkembangan jaman yang semakin maju 

semakin menghawatirkan. Dengan adanya penanaman nilai tersebut nantinya 
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akan diharapkan siswa dapat memiliki dasar yang baik untuk menghadapi 

perkembangan jaman moderen dan nantinya kegitan pembiasaan membaca Al 

Qur’an bisa cocok dan relevan diterapkan di masa depan. 

Relevansi dari nilai kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an dengan 

perilaku siswa antara lain: 

1. Nilai istiqomah memiliki relevansi berupa perubahan perilaku siswa yang 

sangatlah cocok untuk menghadapi jaman moderen dengan terbiasa 

membaca Al Qur’an dan mengisi waktu luang di tempat ibadah, karena 

jaman moderen ini sangatlah di harapkan siswa memiliki dasar rohaniyah 

yang bagus agar tidak terbawa arus jaman. 

2. Relevansi nilai akhlaq dan adab yang didapatkan dari adanya kegiatan 

pembiasaan membaca Al Qur’an sangatlah berguna untuk bekal siswa dan 

menjadikan perilaku siswa berubah saat memperlakukan Al Qur’an dalam 

hal menghormatinya, seperti berwudhu sebelum menyentuhnya. 

3. Nilai iman memiliki relevansi yang serius dalam menentukan perubahan 

perilaku siswa. Karena perolehan hasil nilai iman adalah hal yang penting 

untuk pondasi pemikiran siswa di jaman sekarang. Perubahan sikap siswa 

tersebut adalah siswa lebih memahami agama Islam lebih mendalam dengan 

mempelajari makna dan ajaran yang terkandung di dalam Al Qur’an. 

4. Relevansi nilai ketaatan merupakan salah satu hasil nyata adalnya kegiatan 

pembiasaan membaca Al Qur’an. Nilai tersebut sangatlah cocok untuk 

tujuan utama dari adanya kegiatan tersebut karena di jaman saat ini sikap 

siswa sangatlah mengkhawatirkan. Banyak sekali penyelewengan-
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penyelewengan yang terjadi oleh siswa. Dengan diterapkannya niilai 

ketaatan setidaknya siswa memiliki rasa takut akan sebuah ajaran yang 

dianutnya. 

 

8. Analisis Hambatan dan Dukungan Adanya Kegiatan Pembiasaan 

Membaca Al Qur’an di SMAN 2 Ponorogo 

Setiap kegiatan yang dilaksanakan dimanapun pastinya memiliki sebuah 

hambatan dan dukungan. Kegiatan pembiasaan membaa Al Qur’an di SMAN 2 

Ponorogo juga memiliki beberapa hambatan dan dukungan. 

Hambatannya yaitu ketika sekolah mengadakan kegiatan untuk yang 

pertama kalinya tentunya ada sebuah hambatan yaitu berupa kurangnya 

perlengkapan pengeras suara yang membuat pelaksanaan kegiatan tersebut 

kurang maksimal karena suara narator tidak tersalurkan secara sempurna. 

Solusinya adalah memanfaatkan guru mapel jam selanjutnya untuk menjaga 

jalannyakegiatan tersebut di kelas. Akan tetapi hambatan tersebut adalah 

hambatan yang sangat ringan untuk sekolah dalam mengadakan kegiatan 

postitif tersebut.dan pada tahun kedua pengadaan kegiatan tersebut sudah 

sangatlah kondusif untuk masalah pengeras suara untuk menyalurkan suara 

narator dari kantor, karena sekolah telah membenahi dan memperbaharui 

pengeras suara agar jalannya kegiatan tersebut lancar. Dan selama pelaksanaan 

kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an tersebut hanyalah ditemukan 

hambatan berupa pengeras suaran saja. 
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Adapun untuk dukungan dari adanya kegiatan pembiasaan membaca Al 

Qur’an sangatlah banyak sekali. Mulai dari dukungan secara internal dari 

sekolah tersebut yaitu dukungan dari semua pihak sekolah yang meliputi siswa, 

guru, staf tata usaha, kurikulum, dan sampai kepala sekolah turut antusias dalam 

menyelenggarakan kegiatan tersebut. Selain itu, dukungan dari pihak internal 

adalah pengadaan properti berupa pembekalan buku juz ‘amma kepada setiap 

masing-masing siswa untuk sebuah panduan saat kegiatan berlangsung. 

Pengadaan properti tersebut diberikan sekolah secara gratis kepada siswa agar 

siswa lebih semangat dalam menghayati kegiatan tersebut. Dukungan 

selanjutnya adalah datang dari eksterna sekolah yaitu support dari orang tua 

siswa sangatlah mempengaruhi terhadap semangat siswa. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang berjudul “Relevansi Nilai-Nilai Pembiasaan 

Membaca Al Qur’an dengan Perilaku Siswa (Studi Kasus di SMAN 2 

Ponorogo) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dari hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, kegiatan pembiasaan 

membaca Al Qur’an yang dilaksanakan di SMAN 2 Ponorogo memiliki 

beberapa nilai yang dapat diambil. Nilai tersebut antara lain: Nilai 

Istiqomah, Nilai Akhlaq dan Adab, Nilai Iman, dan Nilai Ketaatan. Dari 

nilai-nilai tersebut juga terdapat nilai-nilai cabang di setiap nilai utama. 

Cabang tersebut meliputi: 

a. Nilai istiqomah memiliki cabang yaitu nilai istiqomah dalam membaca 

Al Qur’an dan nilai istiqomah dalam menghafalkan Al Qur’an. 

b. Nilai akhlaq dan adab juga memiliki cabang, yaitu nilai akhlaq dan adab 

dalam kesucian membaca Al Qur’an, nilai adab menghormati Al Qur’an 

yang semestinya berbeda dengan buku bacaan yang lainnya, dan nilai 

akhlaq dan adab keindahan membaca Al Qur’an dengan menggunakan 

tajwid.  

c. Nilai iman juga memiliki cabang yaitu nilai iman bahwa Al Qur’an 

adalah kitab suci, nilai iman akan kebenaran yang terkandung di dalam 

Al Qur’an meliputi kebenaran perintah dan kebenaran larangan dan 
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semua hukum islam, dan nilai iman bahwa Al Qur’an adalah 

kalamullah.  

d. Nilai ketaatan juga memiliki beberapa cabang yaitu nilai ketaatan 

mematuhi aturan-aturan yang berhubungan dengan Al Qur’an, nilai 

keta’atan menjaga bacaan Al Qur’an dengan tajwid, nilai ketaatan 

mempersiapkan sebelum membaca Al Qur’an, dan nilai ketaatan akan 

mematuhi semua perintah dan menjauhi larangan yang sudah Al Qur’an 

sebutkan. 

2. Implementasi nilai-nilai pembiasaan membaca Al Qur’an berjalan lancar di 

SMAN 2 Ponorogo. Nilai Istiqomah, Nilai Akhlaq dan Adab, Nilai Iman, 

dan Nilai Ketaatan semuanya memiliki sebuah penerapan nyata di setiap 

gerak-gerik siswa. 

3. Nilai-nilai yang bisa diambil dari kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an 

yang diadakan SMAN 2 Ponorogo sangatlah relevan terhadap sikap siswa 

melalui kebiasaan-kebiasaan baik yang yang terlahir dari pembiasaan 

membaca Al Qur’an. 

4. Hambatannya yaitu ketika sekolah mengadakan kegiatan untuk yang 

pertama kalinya tentunya ada sebuah hambatan yaitu berupa kurangnya 

perlengkapan pengeras suara yang membuat pelaksanaan kegiatan tersebut 

kurang maksimal karena suara narator tidak tersalurkan secara sempurna. 

Adapun untuk dukungan dari adanya kegiatan pembiasaan membaca Al 

Qur’an sangatlah banyak sekali yaitu berupa dukungan internal dan 

eksternal. 
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B. SARAN 

Demikian Karya ilmiyah ini dapat peneliti sajikan. Peneliti juga 

menyarankan kepada: 

1. Kepala pihak sekolah agar senantiasa menjaga beberapa nilai yang pernah 

didapatkan dari adanya kegiatan pembiasaan membaca Al Qur’an. Cara 

menjaganya antara lain sebagi usulan adalah dengan . 

2. Kepada Tim Pelaksana Kegiatan Pembiasaan membaca Al Qur’an agar 

mengembangkan lagi model kegiatan tersebut yang semula hanya membaca 

Al Qur’an dan menghafalkannya menjadi adanya tahsin bacaan oleh 

lembaga yang berkompetensi dalam kegiatan tersebut. Agar nantinya tidak 

hanya kemampuan siswa saja yang didapat, akan tetapi beberapa nilai yang 

lainnya mungkin saja juga akan muncul. 

3. Kepada siswa SMAN 2 Ponorogo agar senantiasa menjaga segala hal yang 

telah sekolah ajarkan, seperti: membiasakan membaca Al Qur’an, menjaga 

hafalan surat-surat pendek Al Qur’an, dan juga agar siswa menerapkan apa 

yang ada dalam kandungan Al Qur’an yang mana kedepannya bisa menjadi 

contoh masyarakat yang baik. 

4. Pihak sekolah diharapkan selalu memberikan sebuah fasilitas yang 

dibutuhkan untuk sebuah kelancaran kegiatan pembiasaan membaca Al 

Qur’an agar nantinya kegiatan tersebut bisa berkembang dengan pesat. 

Demikianlah karya ilmiyah ini yang dapat peneliti sajikan. Peneliti 

menyadari dalam penyusunan karya ilmiyah ini masih terdapat kesalahan dalam 

bentuk apapun, sehingga peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang 
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konstruktif dari para pembaca, yang nantinya untuk perbaikan pada karya 

ilmiyah selanjutnya apabila peneliti mendapat tugas yang lain lagi. Semoga 

karya ilmiyah ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para 

pembaca yang budiman pada umumnya, Aamin. 
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