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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur‟an Al-Karim memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri 

dan sifat. Salah satu diantaranya adalah bahwa ia merupakan kitab yang 

keotentikannya dijamin Allah Swt, dan adalah kitab yang selalu dipelihara. 

Demikian Allah Swt menjamin keontentikan al-Qur‟an, jaminan yang 

diberikan atas dasar kemahakuasaan dan kemahatahuan-Nya, serta berkat-

berkat upaya yang dilakukan oleh makhluknya, terutama oleh manusia. 

Setiap muslim percaya bahwa apa yang dibaca dan didengarkan sebagai al-

Qur‟an tidak berbeda sedikitpun dengan apa yang pernah dibaca oleh 

Rasulullah Saw, dan yang didengar serta dibaca oleh para sahabat Nabi 

Saw.
1
 

Al-Qur‟an adalah kitab terbesar diantara Zabur, Taurat dan Injil.Ia 

turun sebagai mukjizat untuk mempertahankan eksistensi Islam dan untuk 

menantang keangkuhan, kesombongan orang-orang kafir.Kemunculannya 

dalam kehidupan manusia adalah sebagai sumber inspirasi tertinggi dalam 

menjalani kehidupan di dunia. Al-Qur‟an bukanlah kalam manusia, 

malaikat, jin maupun iblis, melainkan kalam Allah. Ia muncul dalam posisi 

yang sangat strategis, sebagai penyempurna dan mengungguli wahyu yang 

lebih dulu diturunkan kepada umat Yahudi dan Kristen. Ia diturunkan 

kepada nabi Muhammad sebagai salah satu mukjizat, diberi pahala bagi 

yang membaca, memahami, merenungkan dan menafsirkannya. Al-Qur‟an 

turun dalam rentang waktu yang cukup panjang. Dibawah bantuan dan 

bimbingan malaikat Jibril, al-Qur‟an turun secara berangsur-angsur ke 

dalam dada Muhammad.
2
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Allah memerintahkan umat Islam untuk membaca dan memahami 

al-Qur‟an sebagaimana firmah Allah. Surat Fathir ayat 29-30. 

 

مْْ اُه َن وا ِِمَّا َرَزقْ  ُق َف  ْ ن ةَْ َوَأ ََل وا الصَّ اُم َق ابَْ اللَّهِْ َوَأ َت ونَْ ِك ُل تْ  ينَْ يَ  نَّْ الَِّذ  ِإ
مْْ وَرُه ُج مْْ ُأ ُه يَ  َوف ِّ يُ  ْرُجو ِِتَاَرةْ  َلْنْتَ بُ ْوْرَْ . ِل يَ  رًّا نَْ ة ِس َي ِن ََل  َوَع

. ورْ  ُك ورْ  َش ُف نَّهُْ َغ هِْ ِإ ِل ْض نْْ َف مْْ ِم ُه زِيَد  َوَي
 

Artinya“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan 

mendirikan Shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kamu 

Anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, 

mereka itu mengaharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar 

Allah menyempurnakan kepada mereka dan menambah kepada mereka 

dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Mensyukuri”(QS. Fatir 29-30). 

Agama bagi manusia khususnya bangsa Indonesia merupakan 

unsur pokok yang menjadi kebutuhan spiritual. Banyak perilaku manusia 

yang muncul di bawah pengendalian langsung dari peristiwa-peristiwa 

stimulius eksternal. Disekolah yang tradisional, sekolah bertugas terutama 

untuk menyampaikan sejumlah pengetahuan kepada anak, yang 

diutamakan ialah perkembangan intelektual. Menurut anggapan orang tua 

anak itu dikirim ke sekolah agar menjadai pandai. Pembentukan intelektual 

memang penting. Anak pandai disukai oleh guru dan orang tua. Akan 

tetapi karena segi pendidikan ini terlalu diutamakan, segi-segi lainnya 

kurang mendapat perhatian. Anak dinilai tidak hanya dari segi 

intelektualnya. Sekolah berusaha dengan sengaja menggembangkan semua 

aspek pribadi anak dengan memberikan bahan pelajaran yang sesuai.
3
 

Di dalam agama Islam cara hidup berkelompok (masyarakat), 

sudah diatur sedemikian rupa. Hidup bermasyarakat menentukan bahwa 

setiap individu memikul beban kewajiban terhadap individu-individu yang 

lain, setiap individu dalam masyarakat yang satu terhadap yang lain 
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memiliki hubungan fungsional. Dalam kehidupan sehari-hari perlu disadari 

sungguh-sungguh bahwa fungsi individu di dalam masyarakat sangat luas, 

dan fungsi-fungsi tersebut dapat dilakukan setiap orang, baik tua maupun 

muda. 

Berkaitan dengan masalah kemampuan membaca al-Qur‟an 

terhadap perilaku peserta didik disekolah. Kemampuan membaca al-

Qur‟an merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan 

dikembangkan oleh setiap individual muslim, karena berkaitan langsung 

dengan ibadah. 

Tidak kalah pentingnya, disamping itu siswa diharapkan menjadi 

anak yang berbakti, budipekerti, rajin beribadah dan kuat imannya. Maka 

tidak ada suatu alasankan melainkan anak harus ditekankan dalam 

kemampuan membaca al-Qur‟an terhadap perilaku. Sehingga dengan 

penekanan kemampuan membaca al-Qur‟an dengan baik maka siswa akan 

sendirinya berperilaku baik. Karena anak akan sadar betul bahwa 

kemampuan membaca al-Qur‟an itu sangat penting dan perilaku baik juga 

sangat penting dalam hidup bermasyarakat. Apabila berperilaku baik dan 

kemampuan membaca al-Qur‟an baik maka akan dihormati dan dihargai 

dilingkungan sekitar. 

َوانِْۖ  َوَتعآَونُ ْواَعَلىْاْلِبََّْوالت َّْقَوىْ ْد ُع َْواْل ْثِْ ىْااِل َل ْواَع اَونُ  َع تَ  َواَل  
Artinya”Dan tolong-menolonglah kamu mengerjakan kebajikan dan taqwa 

dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran 

(Q.S Al-Ma’idah ayat 2). 

Jadi menurut Hadis Nabi dan ayat al-Qur‟an di atas  dapat diambil 

pengertian bahwa mutu iman seorang muslim dapat tercermin dalam 

pergaulan hidupnya dimasyarakat. Maka dari itu pendidikan keimanan 

bagi anak-anak remaja sebenarnya sangat penting sekali, sebab jika 
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mereka memiliki iman yang kuat dapat dipastikan tidak akan berbuat 

kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat.
4
 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melaksanakan 

penelitian dengan mengangkat judul “Pengaruh Kemampuan Membaca 

Al-Qur‟an Terhadap Perilaku Peserta Didik di MA Taqwal Ilah Semarang 

Tahun Pelajaran 2018/2019”dengan maksud untuk mengukur seberapa 

baik kemampuan membaca al-Qur‟an terhadap perilaku peserta didik. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Karena kemampuan membaca al-Qur‟an merupakan salah satu tolok ukur 

untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dalam memahami al-Qur‟an. 

2. Karena kemampuan membaca al-Qur‟a sebagai  salah satu tolok ukur 

untuk mengetahui perilaku peserta didik. 

 

C. Telaah Pustaka  

Dalam hal ini, peneliti menegaskan bahwa penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Kemampuan Membaca Al-Qur‟an Terhadap Perilaku Peserta 

Didik di MA Taqwal Ilah Semarang Tahun Pelajaran 2018/2019” berawal 

dari telaah beberapa karya ilmiah yang relevan dalam bentuk penelitian, 

adapun karya-karya tersebut antara lain: 

Pertama, dalam penelitian yang ditulis Khoirul Huda (076011216) 

dari Universitas Wahid Hasyim Semarang yang berjudul “Pengaruh 

Pembelajaran Aqidah Akhlaq Terhadap Perilaku Siswa MTs Sunan Muria 

Desa Jembulwunut Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Tahun 

Pelajaran 2010/2011 ”menggunakan metode observasi, interview, 

dokumentasi, dan angket. Sample penelitian sebanyak 30 santri 

menggunakan teknik stratifik random sampling. Pengumpulan data 

menggunakan instrumen kusioner untuk menjaring data X dan Y. Data 

penelitian ini dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif, 
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producmoment satu predictor pada taraf signifikansi 1% dan 5%. Dalam 

hasil penelitian ini adalah (1) pembelajaran akidah akhlak siswa MTs Sunan 

Muria Gunungwungkal berkatagori tinggi. (2) Perilaku siswa  MTs Sunan 

Muria berkatagori tinggi, dan (3) ada pengaruh positif Pembelajaran aqidah 

akhlak terhadap perilaku siswa MTs Muria Gunungwungkal Pati. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diharapkan akan menjadi bahan 

informasi dan masukan bagi para guru, karyawan, dan pengurus Madrasah 

Tsanawiyah Sunan Muria untuk memberi bekal kepada siswa, serta agar 

perilaku sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam dan mempunyai 

akhlakul karimah.
5
 

Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan peneliti yang akan 

peneliti lakukan adalah sampel. Dalam penelitian yang di tulis oleh 

Khoirul Huda adalah sebanyak 30 santri. Sedangkan peneliti yang akan 

menjadikan sampel adalah siswa kelas X dan XI. Yang di ambil 10%-15%  

dari jumlah siswa keseluruhan. 

Dalam skripsi yang ditulis oleh Khoirul Huda yang menjadi tolak 

ukur perilaku siswa adalah dengan “pengaruh pembelajaran aqidah 

akhlak” sedangkan peneliti yang akan dilakukan sebagai tolak ukur 

perilaku siswa adalah “pengaruh kemampuan membaca al-Qur‟an”.  

Kedua, dalam penelitian yang ditulis oleh Imroatul Mustafidah 

(113911022) dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang 

berjudul “Korelasi Antara Kemampuan Membaca al-Qur‟an Dengan Hasil 

Belajar Mata Pelajaran al-Qur‟an Hadits Siswa Kelas V MI NU 65 

Gebangnom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Tahun Ajaran 

2015/2016”,penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

teknik korelasi. Teknik korelasi digunakan untuk menguji hipotesis 

penelitian guna menemukan hubungan antara dua variabel.Subjek dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V MI NU 65 Gebanganom 

Rowosari Kendal dengan jumlah 20 responden. Pengumpulan data 
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menggunakan tes membaca al-Qur‟an (X) dan dokumen untuk mengetahui 

hasil belajar mata pelajaran al-Qur‟an Hadis kelas V (Y). Data penelitian 

yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik 

analisis statistic. Pengujian hipotesis penelitian penelitian menggunakan 

rumus Product Moment. 

Penelitian ini,menunjukan bahwa: Kemampuan Membaca al-

Qur‟an yang dimiliki siswa rata-rata nilainya adalah 79, yaitu 11 siswa 

memiliki nilai kemampuan membaca al-Qur‟an diatas rata-rata dan 9 

siswa memiliki nilai dibawah rata-rata. Dari nilai rata-rata tersebut, rata-

rata kemampuan membaca al-Qur‟an yang dimiliki siswa termasuk dalam 

katagori “baik”. Hasil belajar mata pelajaran al-Qur‟an Hadis yang dimliki 

siswa rata-ratanya adalah 74, yaitu 10 siswa memiliki hasil belajar mata 

pelajaran al-Qur‟an Hadis diatas rata-rata dan 10 siswa memiliki hasil 

belajar mata pelajaran al-Qur‟an Hadis dibawah rata-rata. Dari nilai, rata-

rata tersebut, rata-rata hasil belajar mata pelajaran al-Qur‟an Hadis yang 

dimiliki siswa termasuk dalam katagori “cukup”. Analisis uji hipotesis 

menunjukan bahwa rxy= 0,945, sedangkan rtabel pada taraf signifikansi 5% 

= 0,444 dan rtabelpada taraf signifikan 1% = 0,561. Ini berarti bahwa rxy 

lebih besar dari pada rtabel. Dengan demikian hipotesis yang di ajukan 

diterima. Maka dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara 

kemampuan membaca al-Qur‟an dengan hasil belajar mata pelajaran al-

Qur‟an Hadist siswa kelas V MI NU 65 Gebanganom Kecamatan 

Rowosari Kabupaten Kendal tahun ajaran 2015/2016.
6
 

Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan peneliti yang akan 

peneliti lakukan adalah sampel. Dalam penelitian yang di tulis oleh 

Imroatul Mustafidah yang menjadi sampel adalah siswa kelas V sebanyak 

20 siswa. Sedangkan peneliti yang akan menjadikan sampel adalah siswa 

kelas X dan XI. Yang di ambil 10%-15% dari jumlah siswa keseluruhan. 
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Dalam skripsi yang ditulis oleh Imroatul Mustafidah yang menjadi 

tolak ukur kemampuan membaca al-Qur‟an adalah “hasil belajar mata 

pelajaran al-Qur‟an Hadis” sedangkan peneliti yang menjadi tolak ukur 

kemampuan membaca al-Qur‟an adalah „perilaku peserta didik”. 

Ketiga, dalam penelitian yang ditulis Nur Halimah (309111051) 

dari Universitas Negeri Medan yang berjudul “Pengaruh Perilaku Siswa 

Terhadap Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran PKN Di Kelas MAS AL-

Hidayah Kampung Rakyat Tahun Pelajaran 2012/2013”. Dalam penelitian 

ini yang menjadi populasi adalah siswa kelas XI MAS AL-Hidayah 

Kamung Rakyat Tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 78 siswa, 

sekaligus dijadikan sampel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskritif kuantitatif. Adapun alat pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian adalah observasi, studi dokumen dan angket 

(questioner) berjumlah 20 soal yang akan di isi oleh responden (sampel). 

Teknik analisis data yang digunakan adalah rumus statistic Product 

Moment. Korelasi antara variabel X dan variabel Y menunjukan bahwa 

nilai rhitung> rtabel  atau 0,515 > 0,220 pada taraf signifikan 5% terhadap 

pengaruh perilaku siswa terhadap hasil belajar pada mata pelajaran PKN di 

kelas XI MAS AL-Hidayah Kampung Rakyat Tahun Ajaran 2012/2013, 

dan untuk dilakukan uji hipotesis apakah hipotesis alternative (Ha) di 

terima atau di tolak dilakukan uji statistika. Dari penelitian diperoleh rhitung 

> rtabel atau (5,227>1,992) pada taraf signifikan 5% pada derajat kebebasan 

(dk) = n- 2 (78-2= 76) dengan demikian Hipotesis (Ha) alternative dapat 

diterima. Hasil penelitian ini  adalah (1) perilaku siswa di MAS AL-

Hidayah berkatagori “baik” (2) hasil belajar pada mata pelajaran PKN 

berkatagori “cukup”
7
. 

Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan peneliti yang akan 

peneliti lakukan adalah sampel. Dalam penelitian yang di tulis oleh Nur 

Halimah yang menjadi sampel adalah siswa kelas XI sebanyak 78 siswa. 
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Sedangkan peneliti yang akan menjadikan sampel adalah siswa kelas X 

dan XI. Yang di ambil 10%-15%  dari jumlah siswa keseluruhan.  

Dalam skripsi yang di tulis oleh Nur Halimah yang menjadi tolak 

ukur perilaku siswa adalah “hasil belajar pada mata pelajran PKN” 

sedangkan yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini adalah 

“kemampuan membaca al-Qur‟an”. 

 

D. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari kesalahpahaman, juga untuk memudahkan dan 

meluruskan pemahaman serta pengertian judul “Pengaruh Kemampuan 

Membaca Al-Qur‟an Terhadap Perilaku Peserta Didik di MA Taqwal Ilah  

Semarang Tahun Pelajaran 2018/2019” maka penulis perlu memberikan 

penegasan judul sebagai berikut:  

1. Pengaruh 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengaruh adalah suatu 

daya atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) serta segala sesuatu 

yang ada di alami sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada dialami 

sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada disekitarnya.
8
 Jadi yang 

dimaksud pengaruh dalam penelitian ini yaitu daya timbul dari pengaruh 

kemampuan membaca al-Qur‟an terhadap perilaku peserta didik di MA 

Taqwal Ilah Semarang. 

2. Kemampuan  

Kemampuan dapat diartikan sebagai kesanggupan atau 

kecakapan
9
. Kemampuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan membaca al-Qur‟an siswa kelas X dan XI yang ada di MA 

Taqwal Ilah Semarang yang telah dijadikan sampel dalam penelitian ini.  
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3. Membaca  

Membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang 

ditulis (dengan melisankan atau hanya dalam hati).
10

 Yang dimaksud 

dalam peneliti adalah membaca al-Qur‟an dengan lancar, sesuai dengan 

kaidah tajwid dan makharijul huruf. 

4. Al-Qur‟an 

Secara bahasa al-Qur‟an berasal dari kata qara‟a, yaqra‟u, wa 

qur‟anan yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Secara istilah, 

menurut para ulama Ushul Fiqh mendefinisikan al-Qur‟an sebagai 

kalam Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw secara 

bertahap melalui perantara Malaikat Jibril dan merupakan sebuah pahala 

dengan membacanya, yang di awali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri 

dengan surat an-Nas.
11

 

Ayat al-Qur‟an yang peneliti gunakan yaitu pada surat al-Khafi 

juz 15 ayat 1-10. Untuk tes membaca al-Qur‟an pada kelas X dan kelas 

XI yang menjadi sampel peneliti dalam penelitian ini.  

5. Perilaku  

Perilaku merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap 

rangsangan atau lingkungan.
12

Perilaku merupakan seperangkat 

perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap 

sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang 

diyakini. Perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau organisme 

tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari adanya 

stimulus atau rangsangan yang mengenainya, yaitu dorongan untuk 

bertindak dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. 
13
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 Perilaku yang peneliti maksud dalam penelitian adalah perilaku 

peserta didik kelas X dan XI yang ada di MA Taqwal Ilah Semarang. 

6. Peserta Didik  

Peserta didik adalah salah satu komponen manusiawi yang 

menempati posisi sentral dalam melakukan proses belajar mengajar. 

Dalam proses belajar mengajar, peserta didik sebagai pihak yang ingin 

meraih cita-cita memiliki tujuan dan ingin mencapainya secara 

optimal.
14

 Peserta didik dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas X 

dan XI yang ada di MA Taqwal Ilah Semarang yang diambil secara acak 

untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. 

 

E. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah yang 

akan di bahas yaitu : 

1. Seberapa baik kemampuan membaca al-Qur‟an peserta didik di MA 

Taqwal Ilah Semarang? 

2. Seberapa baik perilaku peserta didik di MA Taqwal Ilah Semarang? 

3. Adakah pengaruh antara kemampuan membaca al-Qur‟an terhadap 

perilaku peserta didik di MA Taqwal Ilah Semarang? 

 

F. Tujuan Penelitian  

Ada beberapa yang hendak dicapai alam penelitian ini. Tujuan itu adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui seberapa baik kemampuan membaca Al-Qur‟an di 

MA Taqwal Ilah Semarang Tahun Pelajaran 2018/2019. 

2. Untuk mengetahui seberapa baik perilaku peserta didik di MA Taqwal 

Ilah Semarang Tahun Pelajaran 2018/2019. 
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3. Untuk mengetahui adakah pengaruh kemampuan membaca AL-Qur‟an 

terhadap perilaku peserta didik di MA Taqwal Ilah Semarang Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

 

G. Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini diharapkan apat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis ini memberikan manfaat secara umum, yaitu: untuk 

memberikan pengetahuan mengenai kemampuan membaca al-Qur‟an 

terhadap perilaku peserta didik. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi MA Taqwal Ilah Semarang  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

membaca al-Qur‟an terhadap perilaku peserta didik. 

b. Bagi Guru  

Dalampenelitian ini dapat mengetahui peserta didik yang 

kemampuannya kurang dalam membaca al-Qur‟an terhadap perilaku 

peserta didik. 

c. Bagi Siswa  

Dengan adanya kemampuan membaca al-Qur‟an dengan lancar akan 

dapat merubah perilaku peserta didik lebih baik lagi. 

d. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini penulis dapat menambah pengetahuan tentang 

kemampuan membaca al-Qur‟an terhadap perilaku peserta didik. 

Selain itu, penulis dapat mengetahui pentingnya kelancaran 

membaca al-Qur‟an terhadap perilaku peserta didik. 
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H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat.
15

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang penting 

kedudukannya dalam penelitian. Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian.
16

 

Adapun hipotesis yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut: 

Ha : Ada pengaruh positif antara kemampuan membaca Al-Qur‟an 

terhadap perilaku peserta didik di MA Taqwal Ilah Semarang 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Ho  : Tidak ada pengaruh positif antara kemampuan membaca Al-

Qur‟an terhadap perilaku peserta didik di MA Taqwal Ilah 

Semarang Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

I. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian lapangan 

(field reseach). Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan 

kuantitatif yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisem, digunakan untuk meneliti pada 

populasi dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 

dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
17

 

2. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling  

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subjek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang 

                                                           
15

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

2015, hlm. 64 
16

Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 84 
17

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 13 
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
18

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas X dan XI di MA Taqwal Ilah Semarang. 

 

Tabel 1.1 

Populasi siswa untuk penelitian. 

Kelas Jumlah Siswa 

X  134 siswa 

XI 99 siswa 

Jumlah  233 siswa 

 

b. Sampel  

Sample atau contoh merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Suharsimi Arikunto 

membatasi apabila subjeknya kurang dari 100, maka lebih baik diambil 

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, 

selanjutnya apabila jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10%-

15% atau 20%-25% atau lebih. Disini peneliti akan menggunakan 

sampel sejumlah  35 siswa. Cara perhitungannya yaitu 15% dari 

jumlah populasi. 

Tabel 1.2  

Sampel siswa untuk penelitian. 

 

 

 

c. Teknik Sampling  

Teknik pengambilan sampel adalah merupakan cara untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan di dalam sebuah penelitian. 

Sedangkan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan oleh 

penulis di dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik sampling 

                                                           
18

Sugiyono, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 80 

Kelas Jumlah siswa 

X  20 siswa 

XI  15 siswa 

Jumlah 35 siswa 
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Probability Sampling yaitu penulis memberikan peluang yang sama 

bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota 

adalah semua siswa kelas X dan XI MA Taqwal Ilah Semarang Tahun 

Pelajaran 2018/2019, yaitu 15% dari 233 siswa, jadi besarnya sampel 

dalam penelitian ini adalah berjumlah 35 siswa. 

3. Variabel Penelitian  

a. Pengertian Variabel  

Kata Variabel merupakan serapan dari bahasa Inggris dengan 

arti “ubahan”,“faktor tetap”, atau “gejala yang dapat diubah-ubah"
19

 

Jadi variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulan.
20

 

b. Variabel Independent atau Bebas 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, 

antecedent.Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel 

bebas. Variabel bebas meruapakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat)
21

 

Variabel Independent (Variabel Bebas atau Variabel X) yaitu 

kemampuan membaca al-Qur‟an dengan indikator sebagai berikut: 

1) Kelancaran membaca al-Qur‟an. 

2) Ketetapan membaca al-Qur‟an sesuai dengan kaidah tajwid. 

3) Ketetapan membaca sesuai dengan makharijul huruf. 

c. Variabel Dependent atau Terikat 

Sering disebut output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa 

Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat.Variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena 

                                                           
19

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2009, hlm. 124 
20

Sugiyono, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 60 
21

Ibid., hlm. 39 
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adanya variabel bebas.Variabel Dependent (Variabel Terikat atau 

Variabel Y) yaitu perilaku peserta didik dengan indikator sebagai 

berikut: 

1) Berbuat baik dan Memaafkan. 

2) Tidak mengaharapkan milik orang lain. 

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data  

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian yaitu penelitian 

kuantitatif. Sedangkan sumber data yang diperoleh yaitu: 

1) Sumber data primer yaitu data yang diproleh aau dikumpulkan 

langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau 

yang bersangkutan memerlukannya. Yang menjadi data primer 

dalam penelitian ini adalah tes, angket, data observasi, dan 

dokumentasi.  

2) Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan 

oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang 

ada. Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah data 

dari staf TU, tentang keadaan guru, karyawan, siswa khususnya 

MA Taqwal Ilah Semarang dan guru BIM Qur‟an 

b. Sumber Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian 

kuantitatif karena data yang diperoleh nantinya angka. Dari data 

angka yang diperoleh tadi akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis 

data. Penulis mengambil sumber data dari dua sumber yaitu: 

1) Data kepustakaan 

Yaitu peneliti menggunakan data deng mengunakan buku-

buku ilmiyah sebagai sumber yang ada relevensinya dengan 

pembahasan hampir mendekati skripsi yang penulis bahas.  

2) Data lapangan  

Yaitu peneliti yang dilakukan dengan mendatangi langsung objek 

penelitian yaitu MA Taqwal Ilah Semarang.  
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5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Angket  

Angket merupakan instrument penelitian yang dilaksanakan 

dengan cara dialog baik secara langsung (tatap muka) maupun 

melalui saluran media tertentu antara pewawancara dengan yang 

diwawancarai dengan sumber data.
22

Dari siswa-siswa MA Taqwal 

Ilah dari kelas X dan  XI. 

b. Tes  

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain 

yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tes atau 

aptitude test, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur atau 

mengetahui bakat seseorang.
23

 Tes ini dilakukan seluruh siswa kelas 

X dan kelas XI yang peneliti jadikan sampel dalam penelitian ini.  

c. Metode Dokumentasi  

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan 

menggunakan dokumen yang ada, dokumen dalam arti sempit foto 

dan peta. 
24

 Dengan menggunakan metode ini tujuannya adalah 

untuk memperoleh data yang bersifat dokumenter  yaitu, data 

tentang sekolah, aktivitas siswa, aktivitas guru  yang ada di MA 

Taqwal Ilah Semarang.  

d. Metode Observasi 

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti 

memperhatikan dan mengikuti dalam arti mengamati dengan teliti 

dan sistematis sasaran yang dituju. Secara istilah observasi ialah 

                                                           
22

Wina Sanjaya, Penelitian Jenis, Metode dan Prosedur, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 

2013, hlm. 255 
23

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka 

Cipta 2013, hlm. 193 
24

Winarno Surakhmad, Metode Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik,  Bandung: 

Tarsito,t.th, h. 134 
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suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan 

suatu kesimpulan atau diagnosis.
25

 

6. Metode Analisis Data 

a. Analisis Pendahuluan 

Analisis pendahuluan yaitu perhitungan nilai angka kemampuan 

membaca al-Qur‟an terhadap perilaku peserta didik dengan 

menggunakan tabel distribusi frekuensi untuk setiap variabel. Dalam 

tahap pendahuluan ini adalah untuk memberikan penelitian angket 

yang telah dijawab oleh responden. 

1) Uji Validitas 

Menurut Suharsimi Arikunto, validitas merupakan suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrument. Arikunto juga mengemukakan, 

bahwa secara mendasar, validitas adalah keadaan yang 

menggambarkan tingkat instrument yang bersangkutan mampu 

mengukur apa yang akan diukur. Suatu instrument yang valid 

atau sah mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya instrument 

yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.
26

 

Untuk menguji validitas instrumen maka dalam penelitian 

ini, instrument diuji terlebih dahulu oleh salah satu peserta didik 

di MA Taqwal Ilah Semarang. setelah itu, hasil pengujian 

tersebut dicari harga korelasinya. Cara untuk mengkorelasi setiap 

butir alat ukur dengan skor total yang merupakan jumlah skor 

setiap butir, dengan rumus Product Momen sebagai berikut: 

 

 

rxy = Angka indeks korelasi “r” product moment 

                                                           
25

 Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif (untuk ilum sosial), Jakarta: Salemba 

Humanika, 2014, h. 31 
26

 Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif, Bandung: Alfabeta, 

2012, hlm. 42 
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 XY = Jumlah hasil Perkalian antara variabel x dan y  

 X = Jumlah nilai variabel X    

 Y = Jumlah Nilai variabel Y 

N = Jumlah sampel yang menjadi objek penelitian
27

 

2) Uji Reabilitas 

Menurut Sudjana reliabilitas merupakan ketepatan atau 

keajekan alat tersebut dalam mneilai apa yang dinilainya. Artinya 

kapan pun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan 

hasil yang relative sama.
28

 Pengujian Realibilitas dapat 

menggunakan Rumus Spearman Brown.
29

 

      
    

 

Keterangan: 

ri = Reliabilitas internal seluruh instrument 

rb = Korelasi Product Moment antara belahan pertama dan 

kedua 

b. Analisis Uji Hipotesis  

Peneliti dalam tahap ini melakukan perhitungan antara 

variabel untuk menguji kebenaran hipotesis yang peneliti ajukan. 

Kemudian peneliti mengolah data-data yang telah terkumpul dengan 

mengadakan perhitungan lebih lanjut dengan cara mengolah data 

hasil pengaruh kemampuan membaca al-Qur‟an terhadap perilaku 

peserta didik. Adapun rumus yang peneliti gunakan analisis uji 

hipotesis ini adalah rumu Korelasi Product Moment. Rumus tersebut 

adalah sebagai berikut:  

 

                                                           
27

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 204 
28

 Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif, Bandung: Alfabeta, 

2012, hlm. 43 
29

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 185 
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Keterangan: 

rxy = Koefisien Korelasi antara x dan y 

XY  = Perkalian antara variabel x dan y  

X   = Nilai Variabel X    

Y  = Nilai Variabel  

 X²  = Nilai variabel X yang dikuadratkan  

Y²   = Nilai variabel Y yang dikuadratkan   

N   = Jumlah sampel yang menjadi objek penelitian 

c. Analisis  Lanjut 

Setelah diperoleh hasil dari koefesien antara variabel X dan Y 

maka langkah selanjutnya adalah menghubungkan antara rxy (hasil 

koefesiensi korelasi) dengan rt (untuk taraf signifikansi 1% dan 5%). 

Apabila nilai rxy diperoleh sama atau lebih besar dari nilai rt 

(untuk signifikansi 1% atau 5%), maka hasil yang diperoleh adalah 

signifikan, yang berarti hipotesis yang diajukan diterima. Apabila 

nilai rxy yang dihasilkan lebih kecil dari nilai rt (untuk signifikansi 1% 

dan 5%), maka hasil yang diperoleh adalah non signifikan dan 

hipotesis yang diajukan ditolak.  

 

J. Sistematika Penyusunan Skripsi  

Untuk memudahkan pembahasan, pemahaman yang jelas dalam 

membaca skripsi maka disusunlah penulisan skripsi ini secara garis besar 

sebagai berikut yaitu: 

1. Bagian awal terdiri dari: 

Pada bagian ini memuat pendahuluan yang terdiri dari halaman judul, 

halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, kata pengantar, halaman 

motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi, dan daftar isi. 

2. Bagian Isi 

Dalam bagian ini memuat lima bab yang terdiri dari: 

BAB I  : Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Alasan 

Pemilihan Judul, Telaah Pustaka, Rumusan Masalah, 
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Penegasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Landasan Teori, Hipotesis, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Penyusunan Skripsi. 

BAB  II : “Pengaruh Kemampuan Membaca Al-Qur‟an Terhadap 

Perilaku Peserta Didik di MA Taqwal Ilah Semarang Tahun 

Pelajaran 2018/2019”. Berisi sub bab pertama: kemampuan 

membaca Al-Qur‟an. Sub bab kedua: perilaku peserta didik. 

BAB III  : Laporan Hasil Penelitian Pengaruh Kemampuan Membaca 

Al-Qur‟an Terhadap Perilaku Peserta Didik di MA Taqwal Ilah 

Semarang Tahun Pelajaran 2018/2019. Dan dapat berupa profil 

MA Taqwal Ilah Semarang. Selain itu juga dapat data 

kemampuan membaca al-Qur‟an terhadap perilaku peserta 

didik. 

BAB IV : Analisis data dari hasil penelitian tentang “Pengaruh 

Kemampuan Membaca Al-Qur‟an Terhadap Perilaku Peserta 

Didik di MA Taqwal Ilah Semarang Tahun Pelajaran 

2018/2019” 

BAB V: Penutup, berisi: Kesimpulan, Saran, dan Kata Penutup. 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian ini memuat tentang Daftar Pustaka, Daftar Riwayat 

Pendidikan Penulis dan Lampiran-Lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 


