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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

Negara.
2
 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.
3
 

Dalam perkembangannya istilah pendidikan berarti bimbingan atau 

pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang 

dewasa. Dengan demikian pendidikan berarti, segala usaha orang dewasa 

dalam pergaulan dengan peserta didik untuk memimpin perkembangan 

potensi jasmani dan rohaninya kearah kesempurnaan.
4
 

Proses belajar mengajar yang ada merupakan penentu keberhasilan 

dalam mencapai tujuan pendidikan. Siswa yang belajar diharapkan 

mengalami perubahan baik dalam bidang pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan, nilai dan sikap. Perubahan tersebut berlaku secara umum 

dalam setiap mata pelajaran, termasuk didalamnya kemampuan baca tulis 

al-Qur‟an ( BTQ ) dan pembelajaran bahasa arab. 

                                                           
2
 Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang: Sistem Pendidikan Nasional, Bandung: 

Nuansa Aulia, 2005, h. 11 
3
 Ibid., h. 15. 

4
 H. Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2006, h. 13. 



2 
 

 
 

Tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk membimbing anak 

didik supaya menjadi muslim sejati, beriman teguh, beramal shaleh, dan 

berakhlak mulia serta berguna bagi masyarakat, agama dan Negara dan 

menanamkan rasa cinta al-Qur‟an, dengan menghormati membaca dengan 

baik, memahami dan mengamalkan ajarannya.
5
 

Banyak bahasa yang ada di dunia ini. Bahasa arab adalah salah 

satunya. Bagi orang yang beragama islam, bahasa arab mempunyai arti 

yang sangat besar karena bahasa arab selain sebagai alat untuk 

berkomunikasi juga merupakan bahasa agama, bahasa pengetahuan dan 

juga sebagai bahasa internasional. 

Dalam kedudukan bahasa arab sebagai bahasa agama, bisa kita 

ketahui bahwa Islam adalah agama wahyu yang diturunkan Allah SWT 

melalui perantara malaikat jibril kepada Nabi Muhammad saw sebagai 

rasul terakhir di akhir zaman. Wahyu tersebut dihimpun menjadi kitab suci 

yaitu Al-Qur‟an yang dalam bentuknya sekarang termaktub dengan jelas 

dalam Mushhaf „Utsmani dengan menggunakan bahasa arab, 

keseluruhannya merupakan mu‟jizat, yang pada kita selaku umatnya 

dengan jalan mutawatir, jika dibaca maka bacaannya dinilai ibadah, baik 

dalam shalat maupun lainnya, dan dihukum kafir orang yang 

mengingkarinya.
6
  

Salah satu keistimewaan Al-Qur‟an adalah Al-Qur‟an dijamin 

keotentikannya oleh Allah SWT sehingga terpelihara kandungannya 

sampai hari akhir seperti dalam firman Allah QS. Al Hijr : 9 adalah 

sebagai berikut :  

ٌََ فِظُٕ إَِ اَنَُّۥَنَََحَٰ َٔ ْكَسَ ْنَُاَٱنرِّ َََص  ٍُ  إَِ اَََْح

Artinya: “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al Qur‟an, 

dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”.(QS. Al Hij 

:9 ).
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Al-Qur‟an adalah sumber utama ajaran islam dan merupakan 

pedoman hidup bagi setiap muslim. Al-Qur‟an bukan sekedar memuat 

petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga 

mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (hablum min Allah wa 

hablum min an-nas), bahkan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.
8
 

Al-Qur‟an tidak hanya sebagai petunjuk bagi suatau umat tertentu 

dan untuk periode waktu tertentu, melainkan menjadi petunjuk yang 

universal dan setiap waktu. Al-Qur‟an adalah eksis bagi setiap zaman dan 

tempat. Petunjuknya sangat luas seperti luasnya umat manusia dan 

meliputi aspek kehidupannya.
9
 

Al-Qur‟an, sebagaimana diketahui, diwahyukan tidak secara tertulis 

melainkan secara lisan dengan menggunakan bahasa arab sebagai bahasa 

pengantar. Bahasa arab yang digunakannya itu bukanlah bahasa arab yang 

modern, tetapi bahasa arab yang berkembang pada masa Nabi Muhammad 

saw.
10

 

Bahasa arab bukan hanya sekedar bahasa komunikasi antar bangsa, 

lebih dari itu bahasa arab merupakan bahasa kunci bagi umat Islam guna 

mendalami islam dari sumber-sumbernya yakni Al-Qur‟an dan Hadits. 

Perlu diketahui pula dalam mempelajari Al-Qur‟an itu membutuhkan 

kemampuan berbahasa arab. 

Dorongan untuk mempelajari bahasa arab di kalangan masyarakat 

dirasakan masih kurang karena hubungan kita dengan bahasa arab tidak di 

topang oleh segi pertimbangan yang praktis-pragmatis. Jika dibandingkan 

dengan bahasa inggris, peranan bahasa arab bagi kita jelas dapat dikatakan 

marginal, maka berbeda sekali dengan bahasa inggris, dorongan untuk 

mempelajari bahasa arab nampak sekali memerlukan motivasi ekstra yang 

lebih bersifat sentimental (kecintaan) dari pada benar-benar kebutuhan 
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nyata. Dorongan untuk mempelajari bahasa arab di kalangan demikianlah 

salah satu tantangan berat yang kita hadapi dalam rangka meningkatkan 

mutu pengajaran bahasa arab. Sedangkan di sisi lain sebagian umat Islam 

di Indonesia sudah merasa puas kalau sudah bisa membaca al-Qur‟an 

walaupun tidak mengerti artinya. Apalagi  sekarang sudah banyak 

terjemahan al-Qur‟an dalam bahasa Indonesi dan bahasa lainnya. Mereka 

sudah merasa puas bila sudah mengerti bacaan sholat serta do‟a-do‟a yang 

penting. Mereka tidak perlu mempelajari bahasa arab sebagaimana 

mempelajari bahasa inggris. 

Berkaitan dengan masalah tersebut, kemampuan baca tulis al-Qur‟an 

dengan prestasi bahasa arab di sekolah mulai tidak kalah pentingnya, 

disamping siswa diharapkan menjadi anak yang berbakti anak yang 

berbudi pekerti baik, rajin beribadah dan kuat imannya, maka tidak ada 

suatu alasan melainkan anak harus ditekan untuk belajar baca tulis al-

Qur‟an dan belajar bahasa arab. Sehingga dengan penekanan belajar 

membaca dan menulis huruf Al-Qur‟an diharapkan murid-murid sekolah 

Madrasah Stanawiyah dapat membaca dan menulis huruf al-Qur‟an 

sebagai penghayatan terhadap sumber agama islam, yaitu al-Qur‟an dan 

tentunya diharapkan bisa mahir dalam berbahasa arab. 

Melihat pentingnya kemampuan baca tulis al-Qur‟an dengan prestasi 

belajar bahasa arab, maka berdasarkan latar belakang masalah yang 

dipaparkan diatas, peneliti mengangkat judul “Studi Korelasi antara 

Kemampuan Baca Tulis Al-Qur‟an dengan Prestasi Belajar Bahasa Arab 

Siswa Kelas VIII MTs Salafiyah Kalanglundo Ngaringan Grobogan Tahun 

2017/2018 ”. 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun penelitian skripsi ini sebagai sarana untuk memenuhi tugas 

dan melengkapi syarat untuk memperoleh gelar sarjana, sedangkan alasan 

lain yang mendorong peneliti untuk memilih dan membahas judul di atas 

adalah: 
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1. Ingin mengetahui seberapa besar kemampuan baca tulis al-

Qur‟an dengan prestasi belajar bahasa arab. 

2. Dengan memiliki kemampuan baca tulis al-Qur‟an yang baik 

maka akan mempermudah dalam belajar bahasa arab. 

3. Barangsiapa yang memuliakan al-Qur‟an dengan 

mempelajari, mengamalkan maka Allah akan memuliakannya. 

C. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh 

dan seberapa banyak orang lain yang telah melakukan penelitian ini, 

peneliti ini telah melakukan telaah terhadap hasil penelitian yang 

mempunyai kajian sama dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Akhmad Fadhil (NIM. 136015288) Fakultas Agama Islam Universitas 

Wahid Hasyim (UNWAHAS) Semarang tahun 2017 dengan judul 

“Korelasi Prestasi Mata Pelajaran Fiqih dengan Pengamalan Ibadah 

Siswa Kelas VII MTs Yakti Kecamatan Tegalrejo Kabupaten 

Magelang Tahun Ajaran 2016/2017” Dalam penelitian tersebut bisa 

diambil kesimpulan prestasi belajar mata pelajaran fiqih di MTs Yakti 

Tegalrejo tahun 2016 tergolong baik dengan rata-rata 70,05 dengan 

prosentase sebesar 84%. Serta pengalaman ibadah siswa di MTs Yakti 

Tegalrejo tahun 2016 tergolong baik. Berdasarkan hasil angket 

terjawab sebagaimana tersebut di atas dengan bukti rata-rata 64,45 

pada kategori sangat baik.11 

Penelitian ini ada persamaan jika ditinjau dari jenis penelitiannya 

yaitu sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif dan juga sama-

sama menggunakan rumus korelasi product moment. Perbedaannya 

terletak pada subjek penelitiannya (Siswa Kelas VII MTs Yakti 

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun Pelajaran 
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2016/2017). Sedangkan subjek penelitian yang dikaji peneliti yaitu 

siswa kelas VIII A MTs Salafiyah Kalanglundo Ngaringan Grobogan. 

2. Munawir Anas Nursecha (NIM.106013164) Fakultas Agama Islam 

Universitas Wahid Hasyi (UNWAHAS) Semarang tahun 2017 dengan 

judul “Korelasi Hafalan Al-Qur‟an Siswa-siswi Terhadap Prestasi 

Belajar Al-Qur‟an Hadits Siswa Kelas X di MA Tajul Ulum Brabo 

Tanggungharjo Grobogan Tahun Ajaran 2014-2015” Menyatakan 

bahwa menghafal al-Qur‟an merupakan kebutuhan umat islam 

sepanjang zaman. Tanpa menghafal al-Qur‟an dan mengamalkannya, 

umat islam tidak akan meraih kembali „izzahnya. Peneliti berfokus 

pada bagaimana hafalan al-Qur‟an siswa-siswi MA Tajul Ulum Brabo 

Tanggungharjo Grobogan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa 

analisis statistik menyatakan   = 0,470 mempunyai tingkat hubungan 

yang sedang/cukup. Berdasarkan analisis korelasi antara hafalan al-

Qur‟an dengan prestasi belajar siswa-siswi kelas X MA Tajul Ulum 

Tahun Ajaran 2014-2015, ditemukan     0,470, kemudian 

dikonsultasikan pada “ ” product moment dengan df=38=2=36 pada 

taraf signifikansi 5% diperoleh nilai   = 0,430 pada taraf signifikansi 

1% diperoleh nilai   = 0,376 maka diketahui     lebih besar dari    

baik pada taraf signifikansi 5% maupun 1% maka hipotesa nol (  ) 

ditolak dan hepotesa alternative    diterima.12 

Pada penelitian ini ada persamaan yaitu sama-sama menggunakan 

penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Adapun perbedaanya terletak pada subjek penelitiannya 

(Siswa Kelas X MA Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan). 

Sedangkan subjek penelitian yang dikaji peneliti yaitu Siswa Kelas 

VIII A MTs Salafiyah Kalanglundo Ngaringan Grobogan. 

                                                           
12

 Munawir Anas Nursecha, Skripsi Sarjana Pendidikan Agama Islam, “Korelasi Hafalan 

Al-Qur‟an Siswa-Siswi Terhadap Prestasi Belajar Al-Qur‟an Hadits Siswa Kelas X di MA Tajul 
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3. Khodijah (NIM.136014941) Fakultas Agama Islam Universitas Wahid 

Hasyim (UNWAHAS) Semarang Tahun 2017 dengan judul “Pengaruh 

Kemampuan Santri Dalam Berbahasa Arab Terhadap Kecepatan 

Menghafal Al-Qur‟an di Pondok Pesantren Putri Al Hikmah 

Pedurungan Lor Pedurungan Semarang” pada penelitian ini peneliti 

berfokus pada kemampuan santri dalam berbahasa arab yang 

menghafal al-Qur‟an di pondok pesantren Al Hikmah pedurungan lor 

pedurungan Semarang, kecepatan santri dalam menghafal al-Qur‟an di 

Pondok Pesantren Putri Al Hikmah Pedurungan Lor Pedurungan 

Semarang, serta Pengaruh Kemampuan Santri dalam Berbahasa arab 

terhadap kecepatan menghafal al-Qur‟an di Pondok Pesantren Putri Al-

Hikmah Pedurungan Lor Pedurungan Semarang. Selanjutnya untuk 

mengetahui adanya pengaruh antara kemampuan santri dalam 

berbahasa arab terhadap kecepatan menghafal al-Qur‟an dapat 

menggunakan teknik inferensial yang digunakan untuk menguji 

hipotesis penelitian. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis 

korelansional product moment. Pengujian hipotesis penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara 

kemampuan berbahasa arab santri dengan kecepatan menghafal al-

Qur‟an di Pondok Pesantren Putri Tahfidz Qur‟an Al-Hikmah 

Tugurejo Tugu Semarang, ditunjukkan oleh koefisian korelasi terhadap 

nilai-nilai    product moment, ditemukan nilai    pada taraf signifikansi 

1% sebesar 0,413 dan pada taraf 5% sebesar 0,320. Dengan demikian, 

baik pada taraf signifikansi 5% nilai    (0,029) lebih kecil dari pad art 

dan pada taraf 1% nilai    lebih kecil dari pada nilai   . Maka ditolak 

atau tidak diterima pada taraf 5% maupun 1%.13 

Pada penelitian ini ada persamaan yaitu sama-sama menggunakan 

penelitian lapangan dengan menggunkan penelitian kuantitatif. Adapun 

                                                           
13

 Khodijah, Skripsi Sarjana Pendidikan Agama Islam, “Pengaruh Kemampuan Santri 
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Hikmah Pedurungan Lor Pedurungan Semarang” Semarang: Universitas Wahid Hasyim 

Semarang, 2017, h. 5. 
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perbedaannya terletak pada objek penelitiannya (Pondok Pesantren 

Putri Al Hikmah Pedurungan Lor Pedurungan Semarang) sedangkan 

objek penelitian yang dikaji peneliti yaitu di MTs Salafiyah 

Kalanglundo Ngaringan Grobogan. 

Berdasarkan uraian di atas sejauh ini sepengetahuan peneliti belum 

ditemukan penelitian yang membahas tentang Studi Korelasi antara 

Kemampuan Baca Tulis Al-Qur‟an dengan Prestasi Belajar Bahasa Arab 

Siswa Kelas VIII  MTs Salafiyah Kalanglundo Ngaringan Grobogan. 

D. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diambil dalam skripsi ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kemampuan baca tulis al-Qur‟an siswa kelas VIII A MTs 

Salafiyah Kalanglundo Ngaringan Grobogan? 

2. Bagaimana prestasi belajar bahasa arab siswa kelas VIII A MTs 

Salafiyah Kalanglundo Ngaringan Grobogan? 

3. Adakah hubungan kemampuan baca tulis Al-Qur‟an dengan prestasi 

belajar Bahasa arab siswa kelas VIII A MTs Salafiyah Kalanglundo 

Ngaringan Grobogan? 

E. Penegasan Istilah 

1. Korelasi 

Kata “korelasi” berasal dari bahasa inggris correlation. Dalam bahasa 

Indonesia sering diterjemahkan dengan: “hubungan”, atau “saling 

hubungan”, atau “hubungan timbal-balik”.
14

 

2. Kemampuan 

Mampu adalah kuasa (bisa,sanggup) melakukan sesuatu.
15

 

3. Baca Tulis Al-Qur‟an (BTQ) 

Baca tulis al-Qur‟an merupakan sebuah mata pelajaran yang 

mempelajari cara membaca al-Qur‟an. 
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4. Prestasi Belajar 

Tercapainya tujuan pembelajaran dapat dilihat dari prestasi. 

Prestasi dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari proses belajar 

mengajar di kelas serta merupakan perwujudan dari kemampuan diri 

yang optimal setelah menerima pelajaran.
16

 

Prestasi belajar merupakan tingkat hasil belajar yang dicapai oleh 

siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai 

tujuan pembelajran yang telah ditetapkan. Prestasi belajar mempunyai 

berbagai fungsi, diantaranya sebagai indikator kualitas dan kuantitas  

pengetahuan yang telah dikuasai atau diserap oleh anak didik dan 

sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan atau sebagai timbal 

balik bagi kemajuan mutu pendidikan. 

5. Bahasa Arab 

Bahasa adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan 

bagian ujaran.
17

 Sedangkan arab adalah nama bangsa di Jazirah Arab 

dan Timur Tengah suatu Negara Arab Saudi.
18

 Jadi Bahasa Arab 

berarti perkataan yang digunakan oleh Bangsa Arab dalam aktivitas 

sehari-hari. Akan tetapi yang dimaksud disini adalah prestasi bahasa 

arab dalam kemampuan baca tulis al-Qur‟an. 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berpijak dari permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Untuk mengetahui kemampuan baca tulis al-Qur‟an siswa kelas 

VIII MTs Salafiyah Kalanglundo Ngaringan Grobogan. 

b. Untuk mengetahui prestasi belajar bahasa arab siswa kelas VIII 

MTs Salafiyah Kalanglundo Ngaringan Grobogan. 
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 Nana Sudjana, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, h. 27. 
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18
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c. Untuk mengukur seberapa hubungan kemampuan baca tulis Al-

Qur‟an terhadap prestasi belajar Bahasa arab siswa kelas VIII 

MTs Salafiyah Kalanglundo Ngaringan Grobogan. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil pencapaian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah 

informasi dalam ilmu tarbiyah, diharapkan juga dapat menjadi 

bahan pertimbangan serta sumber informasi bagi peneliti lain yang 

akan meneliti dan meningkatkan mutu pendidikan dalam 

kemampuan baca tulis al-Qur‟an. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini semoga dapat berguna bagi pihak sekolah 

untuk mendorong guru dalam berkreasi dalam proses belajar 

mengajarnya. 

2) Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah informasi, menambah 

wawasan ilmu pengetahuan peneliti. 

3) Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini semoga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

G. Rumusan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban yang masih bersifat sementara dan 

bersifat teoretis. Dalam metode penelitian hipotesis adalah alat yang 

mempunyai kekuatan dalam proses inkuiri. Karena hipotesis dapat 

menghubungkan dari teori yang relevan dengan kenyataan yang ada atau 

fakta, atau dari kenyataan dengan teori yang relevan. Hipotesis dikatakan 

sementara karena kebenarannya masih perlu diuji atau dites kebenarannya 

dengan data yang asalnya dari lapangan.
19
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Hipotesis merupakan jawaban sementara tentang masalah yang 

diteliti. Penelitian ini pada dasarnya dilakukan untuk menguji sejauh mana 

hipotesis yang dikemukakan memenuhi kebenaran atas apakah ada 

relevensi antara hipotesis yang diajukan dengan kesimpulan atau tidak ada 

sama sekali. Penelitian ini melibatkan dua variabel yaitu variabel X 

(kemampuan baca tulis al-Qur‟an) dan variabel Y (prestasi belajar bahasa 

arab) demikian hipotesisnya : “Ada hubungan yang signifikan atau positif 

antara kemampuan baca tulis al-Qur‟an dengan prestasi belajar bahasa 

arab siswa kelas VIII Mts Salafiyah Kalanglundo Ngaringan Grobogan”. 

Dengan kata lain, semakin tinggi atau semakin baik kemampuan baca tulis 

al-Qur‟an siswa maka semakin baik pula prestasi bahasa arab siswa. 

Adapun hipotesis yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut : 

   : Tidak ada korelasi kemampuan baca tulis al-Qur‟an terhadap   

prestasi belajar bahasa arab siswa  kelas VIII MTs Salafiyah 

Kalanglundo Ngaringan Grobogan. 

   : Ada hubungan korelasi kemampuan baca tulis al-Qur‟an 

terhadap prestasi belajar bahasa arab siswa kelas VIII MTs 

Salafiyah Kalanglundo Ngaringan Grobogan. 

Berdasarkan penjelasan istilah di atas maka dapat dirumuskan definisi 

operasional dari masing-masing variabel sebagai berikut: 

1. Kemampuan Membaca Al-Qur‟an 

Adapun indikator kemampuan membaca Al-Qur‟an adalah sebagai 

berikut: 

a. Kelancaran dalam membaca al-Qur‟an 

b. Ketepatan dalam membaca al-Qur‟an 

c. Kefasihan dalam membaca al-Qur‟an 

d. Benar salah dalam menulis ayat al-Qur‟an 

e. Kerapihan dalam menulis ayat al-Qur‟an 

2. Prestasi Belajar 

Sedangkan prestasi belajar bahasa arab dapat diketahui dengan indikator 

nilai ulangan harian mata pelajaran bahasa arab. 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field 

Research). Yang dimaksud dengan jenis penelitian lapangan adalah 

untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan 

sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit social, individu, 

kelompok, lembaga atau masyarakat.
20

 

Sedangkan pendekatan penelitian yang dipakai adalah 

pendekatan kuantitatif berarti menekankan analisis pada data 

numerikall (angka) yang dikumpulkan dengan metode tes. Dengan 

demikian akan menemukan sebuah paradigma penelitian yaitu suatu 

pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variable-variabel yang 

diteliti yang bersifat asosiatif (korelatif). 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.
21

 Dalam penelitian 

ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas VIII MTs 

Salafiyah Kalanglundo Ngaringan Grobogan. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
22

 Dalam 

penelitian ini peneliti mengambil sampel dari siswa kelas VIII A (28 

siswa) MTs Salafiyah Kalanglundo Ngaringan Grobogan. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah purposive sampling. Pemilihan siswa kelas VIII A sebagai 

sampel dalam penelitian ini karena peneliti memiliki alesan-alesan 

tertentu , yaitu: 

                                                           
20

 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, h. 

46. 
21

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, h. 108. 
22

 Ibid, h. 109. 
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a. Kelas VIII secara psikologis lebih memiliki kematengan emosional 

dari pada kelas VII. 

b. Kelas VIII lebih memiliki waktu luang yang cukup sehingga 

peneliti banyak memiliki waktu dalam melakukan penelitian 

disbanding kelas IX. 

c. Kelas IX lebih berkonsentrasi kepada ujian nasional sehingga waktu 

yang tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian terhadap 

kelas IX. 

d. Adapun pemilihan kelas VIII A yaitu bersumber dari guru Bahasa 

Arab yang ada di MTs Salafiyah Kalanglundo Ngaringan Grobogan, 

kelas tersebut paling kondusif dari kelas yang lain. 

4. Variabel Penelitian 

 Kata variabel berasal dari bahasa inggris variable dengan arti 

ubahan. Faktor tak tetap atau sengaja yang dapat di ubah-ubah.
23

 Jadi 

variabel penelitian merupakan obyek penelitian atau yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian. Adapun dalam penelitian ini terdapat dua 

Variabel yaitu: 

a. Variabel Pengaruh (Independen) atau Variabel bebas (X) 

  Variabel bebas adalah variabel yang menentukan arah atau 

perubahan tertentu pada variabel tergantung, sementara variabel 

bebas berada pada posisi yang lepas dari “pengaruh” variabel 

tergantung. Yang menjadi pengaruh dalam penelitian ini adalah 

kemampuan baca tulis al-Qur‟an. Untuk mengumpulkan data 

tentang kemampuan baca tulis al-Qur‟an dengan menggunakan 

metode tes dengan indikator sebagai berikut: 

1). Kelancaran dalam membaca al-Qur‟an 

2). Ketepatan dalam membaca al-Qur‟an 

3). Kefasihan dalam membaca al-Qur‟an 

4). Benar salah dalam menulis ayat al-Qur‟an 

5). Kerapihan dalam menulis ayat al-Qur‟an 
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 Anas Sudijono, Op. Cit., h. 36. 
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b. Variabel Terpengaruh (Dependen) atau Variabel Tergantung (Y) 

 Variabel tergantung adalah variabel yang “dipengaruhi” 

oleh variabel bebas. Yang menjadi variabel terpengaruh dalam 

penelitian ini adalah prestasi belajar bahasa arab. Untuk 

mengumpulkan data tentang prestasi belajar bahasa arab dengan 

indikator nilai ulangan harian pelajaran bahasa arab. 

c. Objek Penelitian 

  Adapun objek penelitian yang peneliti ambil dalam 

penelitian ini adalah kemampuan baca tulis al-Qur‟an siswa dan 

prestasi belajar siswa dalam bidang studi bahasa arab. Sedangkan 

perolehan data tentang kemampuan baca tulis al-Qur‟an diperoleh 

dari tes yang diadakan oleh peneliti yang bekerja sama dengan guru 

mata pelajaran bahasa arab di MTs Salafiyah Kalanglundo 

Ngaringan Grobogan. Sedangkan untuk prestasi belajar bahasa arab 

diperoleh dengan mengambil data dokumentasi, yaitu data nilai 

harian mata pelajaran bahasa arab. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dapat dipergunakan untuk memperoleh data 

yang diperlukan. Adapun metode peneliti gunakan dalam 

pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis.
24

 Observasi ini digunakan untuk mencari data ke objek 

penelitian melalui pengamatan, khususnya data tentang keadaan 

siswa kelas VIII MTs Salafiyah Kalanglundo Ngaringan Grobogan, 

misalnya sejarah berdirinya MTs, sarana dan prasarana dan 

struktur-struktur organisasi. 

 

                                                           
24

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 

2011, h. 145. 



15 
 

 
 

b. Metode Tes 

Tes  adalah seperangkat rangsangan (stimulus) yang 

diberikan kepada seseorang yang dimaksud untuk mendapat 

jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan skor angka.
25

 

Dalam metode tes yang digunakan peneliti yaitu tes tertulis. Tes 

tertulis, yaitu sejumlah pertanyaan yang diajukan secara tertulis 

tentang aspek-aspek yang ingin diketahui keadaannya dari jawaban 

yang diberikan secara tertulis pula. Dalam penelitian ini, metode 

tes tertulis dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang 

kemampuan baca tulis al-Qur‟an siswa kelas VIII A MTs Salafiyah 

Kalanglundo Ngaringan Grobogan. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.
26

 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data mengenai sejarah Madrasah, profil Madrasah, 

visi dan misi Madrasah, foto kegiatan peserta ekstrakurikuler 

keagamaan, dan foto kegiatan penelitian. 

3. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan 

pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi 

lain yang telah anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda 

sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan 

anda menyajikan apa yang sudah anda temukan kepada orang lain.
27

 

Kemudian untuk membuktikan peneliti menggunakan teknik 

analisa data dengan mendasarkan pada angka-angka yang diperoleh 

                                                           
25

 Amirul Hadi, Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia, 

2005, h. 139. 
26

 Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 206. 
27

 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, Jakarta: PT Raja Grafindo, 

2014, h. 85. 
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dengan menggunakan rumus statistik. Pengujian signifikansi korelasi 

dilakukan dengan membandingkan antara korelasi hitung (   ) dengan 

r pada tabel (      ). Indeks korelasi X dan Y dapat dihitung dengan 

beberapa cara. Salah satu cara yang digunakan adalah menggunakan 

rumus korelasi product moment. Pada cara ini, indeks korelasi dihitung 

dengan rumus: 

 

 
   

   ∑       (∑ )(∑ )

√* ∑    (∑  ) + * ∑    (∑ ) +

 

 

Keterangan:  

RXy: Angka indeks korelasi antara variabel X dan variabel Y 

X: Variabel kemampuan baca tulisal-Qur‟an 

Y: Variabel prestasi bahasa arab 

N: Jumlah subyek yang diteliti 

∑: Sigma (jumlah ).
28

 

Analisis Uji hipotesis, yaitu menginterprestasikan hipotesis dengan 

kepercayaan 1% dan 5%. Dari pengujian tersebut, jika hasil     lebih besar 

dari    berarti signifikan yang berarti kemampuan baca tulis al-Qur‟an 

siswa mempunyai korelasi yang positif terhadap prestasi belajar bahasa 

arab. Tetapi apabila pengujian tersebut menunjukkan bahwa     lebih kecil 

dari   , maka berarti non signifikan. Jadi kemampuan baca tulis al-Qur‟an 

siswa tidak mempunyai korelasi atau hubungan terhadap prestasi belajar 

bahasa arab siswa. Dengan demikian hipotesis yang diajukan ditolak. 

I. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Untuk memudahkan pembahasan, pemahaman yang jelas dalam 

membaca skripsi maka disusulah penulisan skripsi ini secara garis besar 

sebagai berikut: 
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1. Bagian awal 

Pada bagian ini berisi tentang halaman judul, halaman nota 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman 

pernyataan atau deklarasi keaslian skripsi, halaman motto, halaman 

persembahan, halaman kata pengantar, halaman pedoman transliteras 

arab-latin, dan halaman daftar isi. 

2. Bagian isi 

Bab satu memuat latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, 

telaah pustaka, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan 

manfaat penelitian, rumusan hipotesis, metode penelitian, sistematika 

penyusunan skripsi. 

Bab dua berisi : pembelajaran baca tulis al-Qur‟an, yang memuat 

beberapa sub yaitu, Pembelajaran membaca al-Qur‟an, pembelajaran 

menulis al-Qur‟an. Prestasi belajar bahasa arab meliputi prestasi 

belajar, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran bahasa arab. 

Bab tiga berisi : gambaran umum MTs Salafiyah Kalanglundo 

Ngaringan Grobogan, meliputi: situasi umum MTs Salafiyah 

Kalanglundo Ngaringan Grobogan, yang meliputi: sejarah berdirinya, 

letak geografis, struktur organisasi keadaan guru dan karyawan, 

keadaan siswa, sarana dan prasarana. Pembahasan selanjutnya adalah 

tentang korelasi pembelajaran baca tulis al-Qur‟an dengan prestasi 

belajar bahasa arab kelas VIII MTs Salafiyah Kalanglundo Ngaringan 

Grobogan. 

Bab empat yaitu setelah data yang diperoleh dari lapangan 

dikumpulkan, maka selanjutnya diadakan analisis data untuk menguji 

hipotesis yang penulis ajukan. Bab ini terdiri atas analisis pendahuluan, 

analisis uji hipotesis, dan analisis lanjut. 

Bab lima berisi uraian tentang kesimpulan, saran-saran dan kata 

penutup. 

3. Bagian akhir terdiri dari : daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan 

penulis, dan daftar lampiran-lampiran. 


