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ABSTRAK

Metode merupakan alat yang sangat penting untuk mencapai tujuan yang
telah ditentuka dan direncanakan. Selain itu ketepatan memilih metode dalam
penerapanya juga harus diperhatikan. Seperti halnya menggunakan metode
menghafal dalam pembelajaran Al-qur’an Hadist. Metode menghafal adalah suatu
metode yang dilakukan dengan carsa penghafalan atau mengingat ayat demi ayat
maupun surat demi surat bukan mengingat bacaan tetapi juga diharapkan peserta
didik dapat mengimla atau menulis tiap ayat tanpa melihat Al-Qur’an.
Permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk melihat pengaruh metode
menghafal terhadap hasil belajar peserta di kelas VIII dalam mata pelajaran
al-qur’an hadist di MTs Muhammadiyah Amaholu Kabupaten Seram Bagian
Barat.
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 22 Pebruari 2016
sampai dengan 22 Maret 2016. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII
MTs Muhamamadiyah Amaholu dengan sampel 34 orang. Untuk menganalisis
data yang diperoleh melalui angket, diolah dengan menggunakan skala Likert
kemudian dianalisis dengan menggunakan uji korelasi produk moment.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh metode menghafal
terhadap hasil belajar peserta di kelas VIII dalam mata pelajaran Al-qur’an Hadist
di MTs Muhammadiyah Amaholu Kabupaten Seram Bagian Barat dengan
kategori pengaruh yang tinggi dengan nilai yang di dasarkan pada hasil uji
korelasi produk moment yang menunjukkan nilai sebesar 0,911. Jika
dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf nyata 5%, maka terlihat bahwa nilai rhitung
= 0,911, db = 32 rhitung < dari rtabel 5% = 0,349 dan rhitung = 0,911 sehingga rhitung
< dari rtabel 1% = 0,449. Besaran pengaruh metode menghafal terhadap hasil
belajar peserta di kelas VIII dalam mata pelajaran Al-Qur’an Hadist di MTs
Muhammadiyah Amaholu Kabupaten Seram Bagian Barat adalah 82,9%.
Sedangkan sisanya 17,1% ditentukan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam
penelitan ini.
.

Kata Kunci: Metode Menghafal, Hasil Belajar.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pendidikan memegang peranan yang amat penting untuk menjamin
kelangsungan hidup suatu negara dan bangsa, karena pendidikan merupakan
wahana peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia serta
sekaligus sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal ini diakui bahwa
keberhasilan

suatu

memperbaiki

dan

bangsa

sangat

memperbaharui

ditentukan
sektor

oleh

pendidikan.

keberhasilan

dalam

Berkaitan

dengan

perencanaan pendidikan tersebut maka otonomi penyelenggaraan pendidikan
merupakan suatu keharusan sesuai pula dengan tekad dan usaha untuk semakin
memberdayakan masyarakat.1
Kualitas pendidikan yang bagus adalah kunci untuk bersaing diera global.
Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, guru adalah salah satu komponen yang
paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus
mendapat perhatian sentral, pertama dan utama. Guru juga sangat menentukan
keberhasilan peserta didik, karena guru merupakan komponen yang paling
berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas.2
Adapaun yang dimaksud pendidikan adalah: pimpinan yang diberikan
dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak, dalam pertumbuhannya
(jasmani maupun rohani) agar berguna bagi diri sendiri dan bagi masyarakat.

1

H.A.R Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad
21 (Cet. III; Tera Indonesia: Magelang, 1999), hlm. 14.
2
E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2007), hlm. 5
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Dengan demikian pendidikan terhadap anak di pandang sebagai salah satu aspek
yang memiliki peranan pokok sebagai pembentukan manusia menjadi insan yang
sempurna (insan khamil) atau memiliki kepribadian yang utama. Berdasarkan
asumsi tersebut maka diperlukan pendidikan anak yang dapat membantu
menyelesaikan problem yang dihadapi masyarakat muslim dewasa ini. Semisal
semakain gencarnya pengaruh modernisme yang menuntut lembaga pendidikan
formal untuk memberikan ilmu pengetahuan umum dan keterampilan sebanyakbanyaknya kepada peserta didik yang menyebabkan terdesaknya mereka (khusus
umat Islam) untuk memperoleh bekal keagamaan yang cukup memadai. Maka
dari, hendanya pendidikan menyentuh seluruh aspek yang bersinggungaan
langsung dengan kebutuhan perkembangan individu anak-anak baik itu dari ilmu
agama maupun ilmu umum agar mereka dapat hidup dan berkembang sesuai
dengan ajaran agama Islam yang kaffa. Agama Islam mengajarkan sebuah
tuntunan kepada manusia untuk menuju kebahagian dan kesejateraan. Adapun
segala tuntunan tersebut terdapat dalam Al-qur’an dan Al-hadist. Al-qur’an telah
melahirkan disiplin ilmu baik itu ilmu nahwu, sharaf, badi’, usul, falsafah, politik,
ekonomi, sosial, sains, seni dan lain-lain. Ini berarti bahwa Al-qur’an selain syarat
dengan subtansi dan informasi juga memiliki kandungan metodologis dan
pedagogis dan bagi umat manusia. Banyak hal yang bermanfaat bagi peserta didik
apabila mempelajari dan diberi pendidikan tentang Al-qur’an mengingat isi
kandungannya yang penuh dengan pentunjuk dan menjadi kewajiban kita umat
manusia untuk mempelajari kitab tersebut yaitu Al-qur’an. Sebagaimana firman
Allah SWT yang berbunyi:
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Terjemhannya:..dan Al-Quran itu adalah kitab yang Kami turunkan yang
diberkati, Maka ikutilah Dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat.
(Q.S. al-An’am: 155)3
Ayat di atas menunjukan bahwa kitab (Al-qur’an) diberkahi, yang berisi
penuh kebaikan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu manusia
diperintahkan agar mengikuti dan mempelajari Al-qur’an supaya diberi rahmat
dan pentujuk oleh Allah di dunia maupun di akhirat kelak dalam
mengkomunikasikan ilmu pengetahuan agar berjalan secara efektif anak perlu
menerapkan berbagai metode mengajar sesuai dengan tujuan situasi dan kondisi
yang ada guna meningkatka pembelajaran dengan baik, karena berhasil tidaknya
suatu proses belajar mengajar ditentukan oleh metode pembelajaran yang
merupakan bagian integral dalam sistem pembelajaran.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan proses belejar
mengajar salah satu yang disoroti adalah segi metode yang digunakan. Sukses
tidaknya suatu proses pembelajaran salah satunya tergantung pada ketepatan
metode yang digunakan. Demikian pula dalam pembelajaran Al-qur’an Hadist
juga mebutuhklan metode yang tepat. Sebab metodelah yang menentukan isi dan
cara mempelajari Al-qur’an Hadist tesebut dengan baik. Dengan demikian metode
merupakan alat yang sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditentuka

3

Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Sygma Examedia
Arkanleema, 2009), hlm. 149.
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dan direncanakan. Selain itu ketepatan memilih metode dalam penerapanya juga
harus diperhatikan. Seperti halnya menggunakan metode menghafal dalam
pembelajaran Al-qur’an Hadist. Bahwasannya Al-qur’an Hadist dijadikan bidang
pelajaran disekolah-sekolah Islam di Indonesia. Dengan dikelolah oleh
Departemen Agama yang membawahi sekolah-sekolah negeri maupun suwasta
denga kurikulumnya sama-sama mengembangankan ajaran-ajaran Islam. Alqur’an Hadist selain dipelajari pada madrasa tingkat pertama yaitu ibtidaiyah juga
dipelajari pada dua madrasah tingkat Tsanawiyah dan Aliyah. Selain itu ada
beberapa hal yang harus di perhatikan kesesuaian metode dengan perkembangan
yang terjadi, diantaranya:
a. Kesesuaian antara metode pemebelajaran dengan materi ajar, dengan
kemampuan dan kebutuhan peserta didik, dengan budaya dan kondisi yang
melingkari baik lokal, maupun global, dan tujuan yang akan dicapai.
b. Kesesuaian dan kemampuan metode pembelajaran dengan tumbuh
kembangannya budaya dilingkungan sekolah.
c. Kesesuaian anatara metode belajar dengan kemampuan peserta didik
dalam menyelesaikan studinya dengan bagus.
Dari uaraian di atas menujukan bahwa di sekolah-sekolah, perhatian yang
amat besar diberika terhadap Al-qur’an Hadist mengfingat betapa pentingnya
yaitu sebagai sumber ajaran dan nilai bagi umat Islam. Dalam mempelajari Alqur’an Hadist tersebut tidak hanya memfokuskan pada membaca saja, akan tetapi
melibatkan para murit dalam kegiatan membaca, menela’ah dan mengahafal Alqur’an Hadist, baik secara keseluruhan maupun sebagian surat atau ayat saja.

5

Sebenarnya untuk menguasai tugas-tugas yang diberikan yaitu menghafal Alqur’an Hadist adalah mudah, akan tetapi mudah pula untuk lupa. Oleh karena itu
ketekunan dan keuletan sangat di perlukan, hal ini tentunya merupakan salah satu
contoh kendala tersendiri yang memerlukan penyelesaian yang tentunya tidak
semudah membalikan tangan. Sehingga hal ini penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian, dalam hal ini lebih memfokuskan pada Madrasah tingkat Tsanawiyah.
Metode menghafal adalah suatu metode yang dilakukan dengan cara
penghafalan atau mengingat ayat demi ayat maupun surat demi surat bukan Hanya
mengingat bacaan tetapi juga diharapkan peserta didik dapat mengimla atau
menulis tiap ayat tanpa melihat Al-Qur’an.
MTs Muhammadiyah Amaholu adalah Madrasah Tsanawiyah yang
terletak di Amaholu, kabupaten seram barat. Metode menghafal sangat dominan
digunakan di MTs Muhammadiyah Amaholu karena dengan metode menghafal
diharapkan peserta didik dapat menghafal serta mengimla setiap ayat atau setiap
surat dalam Al-qur’an maupun al-hadist. Selain itu metode menghafal juga dapat
membantu dan menjaga kemurnian Al-qur’an karena metode menghafal ini
melatih peserta didik untuk mengingat ayat-ayat pendek dan surat-surat pendek,
selain itu didalam ritual ibadah sholat juga kita diharuskan menghafal surat AlFatihah dan surat-surat pendek.
Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu untuk meneliti tentang
hasil belajar peserta didik pada pengaruh metode menghafal. Sehingga peneliti
cenderung mengingat topik ini tentang” Pengaruh Metode Menghafal Terhadap
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Hasil Belajar Peserta Didik Dalam Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadist di MTs
Muhammadiyah Amaholu Kecematan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat”.

B. Batasan Masalah
Karena luasnya masalah dan keterbatasan kemampuan peneliti maka,
peneliti membatasi penelitian ini hanya pada masalah:
1. Metode menghafal pada mata pelajaran Al-qur’an Hadist di MTs
Muhammadiyah Amaholu Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Hasil belajar peserta didik diperoleh dari nilai tes (ulangan harian) materi
QS.Al Kafirun dan ayat-ayat terkait lainnya di MTs Muhammadiyah Amaholu

Kabupaten Seram Bagian Barat.
C. Rumusan Masalah
Dari uraian di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai
berikut:
1. Apakah ada pengaruh metode menghafal terhadap hasil belajar peserta di
kelas VIII dalam mata pelajaran Al-qur’an Hadist di MTs Muhammadiyah
Amaholu Kabupaten Seram Bagian Barat?
2. Seberapa besar pengaruh metode menghafal terhadap hasil belajar peserta
didik di kelas VIII dalam mata pelajaran Al-qur’an Hadist di MTs
Muhammadiyah Amaholu Kabupaten Seram Bagian Barat?
D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini yaitu:
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1. Untuk mengetahu pengaruh metode menghafal terhadap hasil belajar peserta
didik di kelas VIII dalam mata pelajaran Al-qur’an Hadist di MTs
Muhammadiyah Amaholu Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh metode menghafal terhadap hasil
belajar peserta didik di kelas VIII dalam mata pelajaran Al-qur’an Hadist di
MTs Muhammadiyah Amaholu Kabupaten Seram Bagian Barat.
E. Kegunaan Penelitian
Kegunaan dari penelitian ini antara lain:
1. Agar menjadi masukan bagi pihak sekolah untuk mengetahui hubungan antara
metode menghafal terhadap hasil belajar peserta didik di kelas VIII dalam
mata pelajaran al-qur’an Hadist di MTs Muhammadiyah Amaholu.
2. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para guru
khususnya guru Pendidikan Agama Islam karena dengan metode menghafal di
harapkan peserta didik dapat mengingat ayat dan hadist yang disampaikan
oleh guru.
F. Defenisi Operasional
Untuk mengetahui lebih tentang penegasan judul yang akan dikaji, maka
perlu di jelaskan defenisi operasional dari beberapa istilah sebagai berikut:
1. Metode menghafal adalah suatu metode yang dilakukan dengan cara
penghafalan atau mengingat ayat demi ayat maupun surat demi surat baik
Al-qur’an maupun Al-hadist.

8

2. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia
menerima pengalaman belajar.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembelajaran Al-Qur’an Hadist
Mata pelajaran al-Qur’an dan Hadits merupakan unsur mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Madrasah Tsanawiyah yang di berikan
kepada peserta didik untuk memahami al-Qu’an dan Hadits sebagai sumber ajaran
Islam dan mengamalkan isi kandungannya sebagai petunjuk dan landasan dalam
kehidupan sehari-hari.
Sebagai mata pelajaran, al-Qur’an Hadits juga memiliki fungsi dan tujuan.
Mata pelajaran al-Qur’an Hadits berfungsi untuk mengarahkan pemahaman dan
penghayatan pada isi yang terkandung dalam al-Qur’an dan Hadits, sehingga
nantinya diharapkaqn dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu
perilaku yang memancarkan iman dan taqwa kepada Allah SWT sesuai dengan
ajaran yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadits. Sedangkan tujuannya adalah
agar peserta didik bergairah untuk membaca al-Qur’an dan Hadits dengan baik
dan benar, serta mempelajarinya, memahami, meyakini kebenarannya dan
mengamalkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai
petunjuk dan pedoman dalam seluruh aspek kehidupannya.
Oleh karena itu, peranan dan efektifitas pendidikan agama di madrasah
sebagai landasan bagi pengembangan spiritual untuk kesejahteraan masyarakat
mutlak ditingkatkan, karena asumsinya adalah jika PAI, di antaranya al-Qur’an
hadits, yang dijadikan landasan pengembangan nilai spiritual dilakukan dengan
baik, maka kehidupan masyarakat akan lebih baik.

9

Standar kompetensi mata pelajaran al-Qur’an Hadits berisi sekumpulan
kemampuan yang harus dikuasi peserta didik selama menempuh mata pelajaran
al-Qur’an di MTs. Kemampuan ini berorientasi kepada perilaku afektif dan
psikomotorik dengan dukungan pengetahuan kognitif dalam rangka memperkuat
keimanan, ketaqwaan, dan ibadah kepada Allah SWT. Kemampuan-kemampuan
yang tercantum dalam standar kompetensi ini merupakan penjabaran dari
kemampuan dasar umum yang harus dicapai peserta didik di tingkat MTs.
Kemampuan-kemampuan tersebut meliputi:
1.

Mampu menerapkan kaidah ilmu tajwit dalam bacaan al-Qur’an.

2.

Mampu memahami ayat-ayat al-Qur’an tentang akhlak terhadap ibu, bapak
dan sesama manusia, dan memahami hadits tentang perintah bertaqwa dan
berbuat baik sesama manusia.

3.

Mampu memahami sejarah turunya al-Qur’an, memahami ayat-ayat alQur’an tentang persatuan dan persaudaraan, memahami arti hadits dan
macam-macamnya, dan memahami hadits-hadits tentang kebenaran dan
istiqomah.

4.

Mampu memahami ayat-ayat al-Qur’an tentang syetan sebagai musuh
manusia, berlaku dermawan dan memahami hadits-hadits tentang cinta
kepada Allah dan Rasul.

5.

Mampu memahami ayat-ayat al-Qur’an tentang semangat keilmuan, tentang
makanan yang halal dan baik, dan memahami hadits-hadits tentang perintah
menuntut ilmu dan keutamaan orang yang berilmu.
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6.

Mampu memahami ayat-ayat al-Qur’an tentang sabar dan tabah mengahadapi
cobaan, tentang bersikap konsukuwen dan jujur, serta memahami haditshadits tentang taat kepada Allah, Rasul dan Pemerintah.1
Sesuai dengan pemaparan di atas bahwa dalam mengkomunikasikan

ilmu pengetahuan agar berjalan secara efektif maka perlu menerapkan berbagai
metode mengajar sesuai dengan tujuan situasi dan kondisi yang ada, guna
meningkatkan pengajaran dengan baik, karena berhasil tidaknya suatu proses
belajar mengajar ditentukan oleh metode pengajaran yang merupakan bagian
integral dalam sistem pengajaran.Dari sini penulis akan mencoba menguraikan
beberapa pengertian tentang metode menghafal al-Qur’an Hadits dengan
beberapa pendapat para tokoh yang bersangkutan.
Kata al-Qur’an Hadits ini berasal dari dua kata yaitu al Qur’an dan
Hadits, Pada dasarnya pengertian al-Qur’an, banyak yang mengartikan berbeda
secara redaksinya, akan

tetapi

pada

hakekatnya adalah sama. Adapun

definisinya adalah: Al-Qur’an adalah kalam (perkataan) Allah yang diwahyukan
kepada Nabi Muhammad Saw melalui malaikat Jibril dengan lafadz dan
maknanya, al-Qur’an menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari
seluruh ajaran Islam juga berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat
manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat Selain itu juga
menegaskan bahwa tiada bacaan sebanyak kosa kata al-Qur’an yang berjumlah
77.439 (tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan) kata, dengan
jumlah huruf 323.015 (tiga ratus dua puluh tiga ribu lima belas) huruf yang
1

Departemen Agama Republik Indonesia, Kurikulum Madrasah Tsanawiyah, (Jakarta:
Direktur Jendral Kelambagaan Agama Islam, 2004), hlm. 5
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seimbang jumlah kata- katanya, baik antara kata dengan padananya maupun
kata dengan lawan kata dan dampaknya.
Sedangkan Hadits dapat diartikan sebagai pembicaraan, periwayatan dan
pernyataan, sedangkan secara khusus merupakan penuturan yang disandarkan
pada perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang
dituturkan kembali oleh para Sahabatnya. Bahwasanya mata pelajaran al-Qur’an
Hadits merupakan unsur mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada
Madrasah Tsanawiyah yang diberikan kepada peserta didik untuk memahami alQur’an dan Hadits sebagai sumber-sumber ajaran agama Islam dan mengamalkan
isi kandungannya sebagai petunjuk dan landasan kehidupan sehari-hari.2
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa al-Qur’an Hadits ini berisi
tentang sumber-sumber hukum Islam, juga merupakan bidang studi yang
diajarkan pada madrasah tingkat Tsanawiyah baik itu kelas satu, dua juga di
pelajari kelas tiga Oleh karena itu, peranan dan efektifitas pendidikan agama
di madrasah sebagai landasan bagi pengembangan spiritual untuk kesejahteraan
masyarakat mutlak harus ditingkatkan, karena asumsinya adalah jika Pendidikan
Agama Islam (yang meliputi al-Qur’an Hadits, aqidah akhlak, fiqih, dan sejarah
kebudayaan islam) yang dijadikan sebagai landasan pengembangan nilai
spiritual dilakukan dengan bak, maka kehidupan masyarakat akan lebih baik
Pula. Berbicara tentang kemurnian atau makna al-Qur’an, Quraish Shihab
mengungkapkan bahwa al-Qur’an yang dipelajari bukan hanya susunan redaksi
dan pemilihan kosa katanya tetapi juga kandungan yang tersurat, tersirat bahkan
2

Anonim, dalam http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/19/jtpiain-gdl-s1-2006sehfuzi310-944-Bab2_310-8.pdf. Diakses tanggal 22 Januari 2016.
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sampai pada kesan yang ditimbulkan, semua dituangkan dalam jutaan jilid buku,
generasi demi generasi. kemudian apa yang dituangkan dari sumber yang tak
kering itu, berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan mereka,
namun semua mengandung kebenaran. Al-Qur’an layaknya sebuah permata yang
memancarkan cahaya yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masingmasing.
Adapun kelebihan al-Qur’an diantaranya terletak pada metode yang
menakjubkan dan unik sehingga dalam konsep pendidikan yang terkandung di
dalamnya, al-Qur’an mampu menciptakan individu yang beriman dan senantiasa
meng-Esakan Allah. Selain itu al-Qur’an mengawali konsep pendidikannya dari
hal yang sifatnya konkret seperti hujan, angin, tumbuh-tumbuhan guntur atau
kilat menuju hal yang abstrak seperti keberadaan, kebesaran, kekuasaan dan
berbagai sifat kesempurnaan Allah. Setelah al-Qur’an, pendidikan Islam
menjadikan as-Sunnah atau Hadits sebagai dasar dan sumber dari kurikulum.
Secara harfiah sunnah berarti tujuan, metode dan program. Pada hakekatnya
keberadaan sunnah ditujukan untuk mewujudkan dua sasaran, yaitu menjelaskan
apa yang terdapat dalam al-Qur’an dan menjelaskan syariat dan pola perilaku.
Dalam dunia pendidikan, as-Sunnah memiliki dua manfaat pokok, manfaat
pertama, as-Sunnah mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan
Islam sesuai dengan al-Qur’an serta lebih merinci penjelasan al-Qur’an. Kedua
as-Sunnah

dapat

menjadi contoh yang tepat dalam penentuan metode

pendidikan, misalnya kita dapat menjadikan acuan kehidupan Rasulullah. Dalam
mendidik sahabat-sahabat untuk mempelajari al-Qur’an, Rasulullah setiap saat
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menerima wahyu al-Qur’an, beliau menyarankan agar mengingatnya atau
menghafalkan. Begitu juga dengan perilaku dan pembicaraan Nabi yang
meninggalkan pesan (Hadits) untuk selalu diingat dan dihafalkan. Dari sini dapat
kita ketahui bahwa metode menghafal merupakan salah satu metode yang
dipakai Rasulullah, tentunya juga masih relevan jika metode tersebut digunakan
pada saat ini, yakni dalam mempelajari al-Qur’an Hadits. Sedangkan metode
menghafal dalam pengajaran al-Qur’an Hadits adalah suatu cara yang ditempuh
yang berupa upaya untuk menghafalkan ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits baik
sebagian ayat, dimana al-Qur’an Hadits tersebut menjadi sumber hukum bagi
agama Islam yang diajarkan di madrasah-madrasah. Pada dasarnya pendidikan
dan pengajaran yang dilakukan melalui praktek atau aplikasi langsung, akan
membiasakan kesan khusus dalam diri anak didik sehingga kekokohan ilmu
pengetahuan dalam jiwa anak didik akan semakin terjamin.3

B. Metode Menghafal
1. Pengertian Metode Menghafal
Metode berasal dari kata method dalam bahasa Inggris yang berarti
cara. Metode adalah cara yang tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Selain
itu Zuhairi juga mengungkapkan bahwa metode berasal dari bahasa yunani
(Greeka) yaitu dari kata “metha” dan “hodos”. metha berarti

melalui atau

melewati, sedangkan kata hodos berarti jalan atau cara yang harus dilalui
atau dilewati untuk mencapai tujuan Tertentu. Dari pendapat tersebut dapat

3

Anonim, dalam htttp:/bacabukubacakitab.blogspot.com/2012/03/metode-dan-manfaatmenghafal-al-qur’an.html. Diakses tanggal 22 Januari 2016.
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disimpulkan bahwa metode dapat diartikan sebagai cara yang tepat dan cepat
dalam menerapkan metode menghafal

dalam

pengajaran,

jadi

faktor

metode ini tidak boleh diabaikan begitu saja, karena metode di sini akan
berpengaruh pada tujuan pengajaran.
Sedangkan menghafal betasal dari kata  ﺣﻔﻈﺎ-  ﻆﻔﺤﻳ-  ﺣﻔﻆyang berarti
menjaga, memelihara dan melindungi Di dalam kamus yang sama juga
mengungkapkan bahwa menghafal dituliskan dengan lafaldz:  ﻞﻤﺣ اﻟﺮﻘانyang
diartikan menghafal al-Qur’an. Selain itu menghafal

al-Qur’an

juga bisa

diungkapkan dengan  ﻰﻠﻋ ﺮﻬﻇ ﺐﻠﻗYang diartikan hafal dengan hafalan di luar
kepala.4
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menghafal adalah berusaha
meresapkan ke dalam pikiran agar selalu ingat. Adapun menghafal berasal dari
kata dasar hafal yang artinya telah masuk dalam ingatan tentang pelajaran atau
dapat mengucapkan di luar kepala tanpa melihat buku atau catatan lain.
Kemudian mendapat awalan me menjadi menghafal yang artinya adalah
berusaha meresapkan ke dalam pikiran, agar selalu ingat. Selain itu menghafal
juga dapat diartikan dari kata memory yang artinya ingatan, daya ingatan, juga
mengucapkan di luar kepala.5 Secara bahasa (etimologi) Al-Hifzh (hafalan)
adalah lawan dari lupa, yaitu selalu ingat dan sedikit lupa. Hafizh (Penghafal)
adalah orang yang menghafal dengan cermat dan termasuk sederet kaum
menghafal. Dalam kaitan ini, menghafal Al-Qur’an, memeliharanya serta

4

Anonim, dalam http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/19/jtpiain-gdl-s1-2006sehfuzi310-944-Bab2_310-8.pdf. Diakses tanggal 22 Januari 2016.
5
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:
Balai Pustaka, 2004), hlm. 117.
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menalarnya haruslah memperhatikan tiga unsur pokok berikut: 1) Menghayati
bentuk-bentuk visual sehingga bisa diingat kembali meski tanpa kitab. 2)
Membacanya secara rutin ayat-ayat yang dihafalkan. 3) Mengingat-ingat ayat-ayat
yang dihafal.
Dengan demikian, maka menghafal mempunyai arti atau makna sesuatu
yang dihafalkan, dapat mengucapkan diluar kepala (tanpa melihat buku atau
catatan lain).Sehingga seseorang belum dikatakan hafal apabila ia tidak mampu
mengucap kembali suatu materi yang sudah dipelajari dengan bantuan alat lain,
semisal buku, catatan kecil dan lain sebagainya
Menurut Az-Zawawu, kata “menghafal” dalam bahasa Arab adalah
“hifzh”. Kata ini berasal dari fi’il (kata kerja) : hafizha –yahfazhu – hifzhan. Jika
dikatakan, hafizha asy-syai’a, artinya menjaga (jangan sampai rusak), memelihara
dan melindungi. Namun jika dikatakan, hafizha as-sirra, artinya katamahu
(menyimpan). Dikatakan, hafizha addarsa, artinya istazhharahu (menghafal).6
Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa arti dari metode
menghafal adalah cara yang tepat dan cepat dalam melakukan kegiatan belajar
mengajar

pada bidang

pelajaran

dengan

menerapkan menghafal yakni

mengucapkan di luar kepala tanpa melihat buku atau catatan lain dalam
pengajaran pelajaran tersebut.

6

Abdul Fattah Az-Zawawi. Revolusi Menghafal Al-Quran. (Solo: Insan Kamil, 2010),

hlm. 49.
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2. Dasar Metode Menghafal
Di dalam menerapkan metode pada proses belajar mengajar tentunya ada
dasar atau sandaran yang menjadi pijakan dalam menerapkan metode tersebut,
hal ini tidak jauh berbeda dengan metode menghafal yang sudah barang tentu
memiliki beberapa dasar baik itu dalil-dalil al-Qur’an maupun as Sunnah.
Adapun dasar yang dijadikan sebagai landasan penggunaan metode menghafal
dalam pengajaran al-Qur’an Hadits mengacu pada Nash dan Hadits diantaranya:
Surat al Hijr ayat 9 yang berbunyi:












 
Terjemahnya: Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan
Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. (Q.S Al Hijr: 9).7
Dalam menjaga al-Qur’an Allah juga melibatkan manusia. Perlibatan
disini lebih dimaknai untuk mempelajari. Mempelajari al-Qur’an bisa dengan
jalan menghafal, membaca dan meresapi bacaan al-Qur’an. Selain itu pada
zaman

Rasulullah, ketika beliau menerima wahyu langsung menyebarkan

kepada kaumnya, Nabi juga menyarankan untuk menghafalkan juga menulisnya,
dari

sinilah banyak hikmah bahwa banyak orang yang hafal al-Qur’an. Yang

sesungguhnya dengan menghafal, manusia ini juga terlibat dalam menjaga
kemurnian al-Qur’an. Sedangkan

kalau kita mencermati

lebih dalam lagi

mengenai potensi dasar dalam hal menghafal bahwasanya manusia sudah diberi
bekal yang berupa dua buah mata yang dapat dipergunakan untuk membaca dan
7

Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Sygma Examedia
Arkanleema, 2009), hlm. 253.
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lidah beserta sepasang bibir untuk mengucapkannya, hal ini sesuai firman Allah
yang berbunyi:









   
Terjemahnya: Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah
dan dua buah bibir. (Q.S Al- Balad: 8-9).8
3. Kaidah Pokok dalam Menghafal Al-Qur’an
Ada beberapa qaidah-qaidah pokok dalam menghafal Al-Qur’an
diantaranya yaitu:
1. Ikhlas
Iklas adalah qaidah yang paling penting dan paling utama dalam masalah
ini. Sebab apabiloa seseorang melakukan sebuah perbutan tanpa dasar mencari
keridoan Allah Swt semata, amalannya hanya akan sia-sia belaka, Allah Swt
Berfirman:

   
  



   







  
     
    
 
Terjemahnya”.......Allah telah menurunkan Perkataan yang paling baik (yaitu) Al
Quran yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar
karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian
menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah
petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendaki8

Ibid, hlm. 290.
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Nya. dan Barangsiapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya
seorang pemimpinpun. (Maksud berulang-ulang di sini ialah hukumhukum, pelajaran dan kisah-kisah itu diulang-ulang menyebutnya dalam
Al Quran supaya lebih kuat pengaruhnya dan lebih meresap. sebahagian
ahli tafsir mengatakan bahwa Maksudnya itu ialah bahwa ayat-ayat Al
Quran itu diulang-ulang membacanya seperti tersebut dalam mukaddimah
surat Al Faatihah. Al-Qur’an Surah Az-Zumar: 23)9
2. Tekad Yang Kuat dan Bulat.
Menghafal Al-Qur’an merupakan tugas yang sangat agun dan besar, tidak
ada yang sanggup melakukan selain orang-orang yang bertekad kuat dan bulat
serta keinginan membaja. Barangkali setiap muslim berkeinginan untuk bisa
mnenghafal Al-Qur’an, namun keinginan saja tidaklah cukup semestinya
keinginan ini dibarengi dengan kemauan dan kehendak yang kuat untuk
melakukan tugas suci ini. Allah Swt berfirman, Al-Qur’an Surat Al-isra: 19, yang
berbunyi.




   



 
Terjemahnya”......... dan Barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan
berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin,
Maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik.
(Q.S. Al-Isra-19).10
3. Pahamilah Makna Ayat Dengan Benar
Seseorang yang berniat menhafal seluruh Al-Qur’an hendaknya mengkaji
ayat-ayat Al-Qur’an dengan memanfaatkan kitab-kitab tafsir waqlaupun yang

9

Raghib As-Sirjani dan Abdurahman Abdul Khaliq, Cara Cerdas Menghafal Al-Qur’an,
(Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2013), hlm. 55-56.
10
Ibid,. hlm. 63.
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ringan, sebab hal ini dapat membantu dalam memahami makna dan
kandungan Al-Qur’an secara cepat dan tak perlu berlama-lama.11

4. Dalil Tentang Keutaman Menghafal Al-Qur’an
Penghafal Qur’an akan datang pada hari kiamat dan Al-Qur’an berkata:
Wahai tuhanKu, bebaskanlah ia. Kemudian orang itu dipakaikan mahkota
karamah (Kehormatan). Al-Qur’an kembali meminta: wahai tuhanKu, ridoilah
dia, maka Allah meridoinya. Dan diperintahkan kepada orang itu, bacalah dan
teruslah naiki (Derajat-Derajat Surga). Dan Allah menambahkan dari setiap
ayat yang dibacanya tambahan nikmat dan kebaikan.”(H.R. Tirmidzi)
“orang-orang yang tidak punya hafalan Al-Qur’an sedikitpun adalah seoerti
rumah kumu yang mau runtuh.”(H. R. Tirmidzi).
Tidak boleh seseorang berkeinginan kecuali dalam dua perkara,
menginginkan seseorang yang di ajarkan oleh Allah kepadanya Al-Qur’an
kemudian ia mmbacanya sepanjang malam dan siang, sehingga tetangganya
mendengar bacaannya, kemmudian ia berkata, andaikan aku diberi
sebagaimana si fulan diberi, sehingga aku dapat berbuat sebagaimana si fulan
berbuat”(H. R. Hakim).
Barang siapa yang membaca (hafal) Al-Qur’an maka sungguh dirinya
telah menaiki derajat kenabian, hanya saja tidak di wahyukan kepadanya.”(H.
R. Buqhari).

11

Ibid,. hlm. 75.
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Adalah nabi mengumpulkan di antar dua orang syuhada uhud dan kemudian
beliau bersabda “ manakh diantara keduanya yang lebih banayk hafal AlQur’an, ketika di tunjuk kepada salah satunya, maka beliau mendahulukan
pemakamannya di lian lahat.”(H. R. Buqhari).
Dari Abu Huraira ia berkata,” telah mengutus Rasulullah Saw sebuah delgasi
uyang bnayk jumlahnya, kemudian Rasul Mengetes hafalan mereka kemudian
satu persatu disuruh membaca apa yang sudah dihafal, maka sampailah pada
shahabi yang pailing muda usianya, beliau bertanya,”surat apa yang kau Hafal
? Ia menjawab,” Aku hafal surat ini....surat ini...dan surat Al-Baqaroh,”
benarkah kamu hafal surat Al-Baqaroh ?,” tanya Nabi lagi, shahabi
menjawab,” Benar.” Nabi Bersabda,” berangkatlah kamu dan kamulah
pemimpin delegasi.”(H. R. At-Thurmudzi dan Annasa’i”).12
Az-Zawawi, menyampaikan bahwa keutamaan menghafal Al-Qur’an
adalah: 1) Allah mencintai para penghafal Al-Qur’an, 2) Allah menolong para
penghafal Al-Qur’an, 3) Al-Qur’an memacu semangat dan membuat lebih giat
beraktifitas, 4) Allah memberkahi para penghafal Al-Qur’an, 5) Selalu menemani
Al-Qur’an merupakan salah satu sebab mendapat, pemahaman yang benar. 6) Doa
ahli Al-Qur’an (orang yang hafal Al-Qur’an) tidak tertolak, dan 7) Orang yang
hafal Al-Qur’an adalah orang yang memiliki perkataan baik.13
4. Metode Menghafal Al-Qur`an

12

Anonim, dalam http:/bacabukubacakitab.blogspot.com/2012/03/metode-dan-manfaatmenghafal-al-qur’an.html. Diakses tanggal 26 Januari 2016.
13
Yahya Abdul Az-Zawawi, Ibid, hlm. 32.
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Dalam menghafal al-Qur’an orang mempunyai metode dan cara yang
berbeda-beda. Namun, metode apapun yang dipakai tidak akan terlepas dari
pembacaan yang berulang-ulang sampai dapat mengucapkannya tanpa melihat
mushaf sedikitpun. Proses menghafal al-Qur’an dilakukan melalui proses
bimbingan seorang guru tahfizh, proses bimbingan dilakukan memalui kegiatankegiatan sebagai berikut:14
1) Bin-nadhar
Yaitu membaca dengan cermat ayat-ayat al-Qur‟an yang akan dihafal
dengan melihat mushaf al-Qur‟an secara berulang-ulang. Proses bin-nazhar ini
hendaknya dilakukan sebanyak mungkin atau empat puluh satu kali seperti yang
biasa dilakukan oleh ulama terdahulu. Hal ini dilakukan untuk memperoleh
gambaran menyeluruh tentang lafazh maupun urutan ayat-ayatnya. Agar lebih
mudah dalam proses mennghafalnya, maka selama proses bin-nazhar ini
diharapkan calon hafizh juga mempelajari makna dari ayat-ayat tersebut.
2) Tahfizh
Yaitu menghafal sedikit demi sedikit ayat-ayat al-Qur‟an yang telah
dibaca berulang-ulang secara bin-nazhar tersebut. Misalnya menghafal satu baris,
beberapa kalimat, atau sepotong ayat pendek sampai tidak ada kesalahan. Setelah
satu baris atau beberapa kalimat tersebut sudah dapat dihafal dengan baik, lalu
ditambah dengan merangkaikan baris atau kalimat berikutnya sehingga sempurna.
Kemudian rangkaian ayat tersebut diulang kembali sampai benar-benar hafal.
Setelah materi satu ayat dapat dihafal dengan lancar kemudian pindah kepada
14

Husna Rosida, Pengaruh Kemampuan Menghafal Al-Qur’an Terhadap Prestasi Belajar
Bahasa Arab Siswa Tahfidz Mts Yapi Pakem Sleman Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Teori
Behaviorisme. (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2015), hlm. 36-38.
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materi ayat berikutnya. Untuk merangkaikan hafalan urutan kalimat dan ayat yang
benar, setiap selesai menghafal materi ayat berikutnya harus selalu diulang-ulang
mulai dari ayat pertama dirangkaikan dengan ayat kedua dan seterusnya. Setelah
satu halaman selesai dihafal, diulang kembali dari awal sampai tidak ada
kesalahan, baik lafazh maupun urutan ayat-ayatnya. Setelah halaman yang
ditentukan dapat dihafal dengan baik dan lancer, lalu dilanjutkan dengan
menghafal halaman berikutnya. Dalam hal merangkai hafalan perlu diperhatikan
sambungan akhir halaman tersebut dengan awal halaman berikutnya, sehingga
halaman itu akan terus sambung-menyambung. Karena itu, setiap selesai satu
halaman perlu juga diulang dengan dirangkaikan dengan halaman-halaman
sebelumnya.
3) Talaqqi
Yaitu menyetorkan atau memperdengarkan hafalan yang baru dihafal
kepada seorang guru atau instruktur. Guru tersebut haruslah seorang tahfizh alQur‟an, telah mantap agama dan ma‟rifatnya, serta dikenal mampu menjaga
dirinya. Proses talaqqi ini dilakukan untuk mengetahui hasil hafalan seorang calon
tahfizh dan mendapatkan bimbingan seperlunya. Seorang guru tahfizh juga
hendaknya yang benar-benar mempunyai silsilah guru sampai kepada Nabi
Muhammad saw.
4) Takrir
Yaitu mengulang hafalan atau men-sima‟-kan hafalan yang pernah
dihafalkan/sudah pernah di-sima‟-kan kepada guru tahfizh. Takrir dimaksudkan
agar hafalan yang pernah dihafal tetap terjaga dengan baik. Selain guru, takrir
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juga dilakukan sendiri-sendiri dengan maksud melancarkan hafalan yang telah
dihafal, sehingga tidak mudah lupa. Misalnya pagi hari untuk menghafal materi
hafalan baru, dan sore harinya untuk men-takrir materi yang telah dihafal.

5) Tasmi’
Yaitu memperdengarkan hafalan kepada orang lain baik kepada
perseorangan maupun kepada jama‟ah. Dengan tasmi‟ ini seorang penghafal alQur‟an akan diketahui kekurangan pada dirinya, karena bisa saja ia lengah dalam
pengucapan huruf atau harakat. Dengan tasmi‟ seseorang akan lebih
berkonsentrasi dalam hafalan.
Metode yang dikenal untuk menghafal al-Qur‟an ada tiga macam:
1. Metode seluruhnya, yaitu membaca satu halaman dari baris pertama sampai
baris terakhir secara berulang-ulang sampai hafal.
2. Metode sebagian, yaitu orang menghafal ayat demi ayat, atau kalimat demi
kalimat yang dirangkaikan sampai satu halaman.
3. Metode campuran, yaitu kombinasi antara metode seluruhnya dengan metode
sebagian. Mula-mula dengan membaca satu halaman berulang-ulang,
kemudian pada bagian tertentu dihafal tersendiri. Kemudian diulang kembali
secara keseluruhan.15
Diantara metode-metode tersebut, metode campuran adalah yang banyak
dipakai orang untuk menghafal al-Qur‟an, termasuk yang dipakai dalam proses

15

Ibid, hlm. 38-39.
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pembelajaran Al-Qur’an Hadist di MTs Muhamadiyah Amaholu Kecamatan
Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat.

C. Al-Qur’an
1. Pengertian Al-Qur’an
Kata Al-Qur’an berasal dari bahasa arab

َ  اِ ْق َرنا- َي ْقرأ-قَ َرأ

yang berarti

bacaan dalam qaidah bahasa arab, tanda isim (kata benda) ada dua, yaitu tanwin
dan Al apabila sudah memakai tanwin Al harus di hilangkan, demikian juga
sebaliknya. Menurut istilah, Al-Qur’an adalah qalam Allah Swt, yang di
wahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. Melalui malaikay jibril dengan lafal dan
maknanya. Pengertian ini berdasarkan ayat-ayat berikut:
Surat As_Asy-syu’ara: 192-193.




   
  
Terjemahnya.......dan Sesungguhnya Al Quran ini benar-benar diturunkan oleh
Tuhan semesta alam, Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
(Asy-Syu-ara: 192-193).16

2. Fungsi Al-qur’an
Ada beberapa fungsi Al-Qur’an yang di jelaskan dalam Al-Qur’an
diantaranya dalam Qur_an Surah Al-Baqaraoh: 185 dan Surat Ibrahim: 1
16

Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, Ibid, hlm. 390.
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Terjemahnya..... Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan
yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi
manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda
(antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu
hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia
berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu
ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang
ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki
kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan
hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu
mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya
kamu bersyukur.17
Menurut ayat tersebut, fungsi Al-Qur’an Ada tiga macam yaitu:
1. Sebagai petunujuk hidup manusia.
2. Sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut.
3. Sebagai pembeda antar yang benar dan yang salah.
Q. S. Ibrahim: 1











17

Ibid, hlm. 29
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Terjemahnya........ Alif, laam raa. (ini adalah) kitab yang Kami turunkan
kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada
cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan
Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. (Q. S. Ibrahim: 1)18
Secara umum fungsi Al-Qur’an bagi kehidupan manusia terbagi atas lima
bagian yaitu:
1. Sebagai petunjuk bagi manusia agar hidupnya berada di jalan Allah Swt.
2. Merupakan nikmat bagi orang-orang yang beriman.
3. Sebagai kabar genmbira bagi orang-orang yang beriman karena Allah Swt,
menjanjikan balasan keimanannya dengan nikmat di surga.
4. Sebagai peringatan bagi orang-orang yang kafir, karena Allah Swt
menjanjikan balasan kekhafirannya dengan kesensaraan di neraka.
5. Sebagai pendidikan moral yang sempurna karena di dalamnya terdapat
kisah-kisah umat terdahulu yang dpat di jadikan pelajaran dalam memilih
jalan kehidupan.

D. Hasil Belajar Peserta Didik
Hasil belajar adalah kemampuan yang di miliki peserta didik setelah ia
menerima pengalam belajar. Defenisi lain, hasil belajar ialah suatu perubahan
pada individu belajar, dimana ia bukan saja perubahan mengenai pengetahuan

18

Ibid, hlm. 315.
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tetapi juga pengetahuan untuk membentuk kecakapan, kebiasaan sikap, pengertian
penhetahuan dan penghargaan dalam indifidu yang belajar.19
Selain itu juga, hasil belajar adalah suatu hasil dari interaktif tindak belajar
dan tindak mengajar. Lebih lanjut, Gagne mengemukakkan delapan macam dan
kemudian di sederhanakan menjadi lima macam kemampuan manusia yang
merupakan hasil belajar, yakni:
1. Keterampilan intelektual (yang merupakan hasil belajar terpenting dalam
lingkungan)
2. Starategi kognitif, ,mengatur cara belajar dan berfikir seseorang dalam arti
seluas-luasnya termasuk kemmpuan memecahkan masalah.
3. Informasi verbal, pengetahuan dalam arti info dan fakta, kemampuan ini
umumnya dikenal tidak jarang.
4. Keterampilan motorik, yang di peroleh di sekolah, antara lain keterampilan
menulis, mengetik dan sebagainya.
5. Sikap dan nilai, berhubungan dengan arah serta intensitas emosional yang
dimiliki seseorang sebagaiman dapat disimpulkan dari kecenderungan
bertingkah laku terhadap orang.20
Hasil belajar yang di capai bukan juga tanpa sebab, dalam hal ini hasil
belajar dicapai dan pengaruhi oleh faktro-faktor tertentu. Maka hal iniyang
penting untuk di lakukan para pendidik, guru, dosen orang tua adalah mengatur
faktor dimaksud yang mempunyai pengaruh dalam mencapai hasil belajar yang

19

Nasution. S, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 1983), hlm. 25.
20
Ibid,. hlm. 25.
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optimal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses dan hasil
belajar peserta didik adalah sebagai berikut:
1. Faktor Raw Input (yaitu Faktor peserta didik atau anak itu sendiri). Dimana
setiap anak memiliki kondisi yang berbeda-beda, seperti: kondisi fisiologis
dan psikologis.
2. Faktor Infiromental Input (yakni Faktor lingkungan), baik itu lingkungan
dalam maupun sosial.
3. Faktor Instrument Input, yang didalmnya antara lain: kurikulum, program
atau bahan pengjar, sarana dan fasilitas serta guru (tenaga kerja).21
Untuk mengetahui hasil belajar, maka di gunakan alat ukur. Salah satu alat
ukur itu adalah Tes. Jadi tes digunakan untuk mengethuihsail belajar peserta didik
setelah mereka mengikuti kegiatan belajar. Adapun hasil belajar itu meliputi: hasil
belajr produk, hasil belajr proses dan hasil belajar psikomotorik. Sedangkan alat
ukur tes itu di buat mengacu pada kompetensi dasar dan di jabarkan kedalam
indikator yang hendak dicapai dan disusun berdsarkan kisi-kisi penulisan butir
soal lengkap dengan kunci jawaban serta lembaran observasi penilaian
psikomotor kinerja peserta didik.22
Selanjutnya, dalam penyusunan soal tes hasil belajar ada beberapa prinsip
dasar yang perlu di perhatikan agar tercapai tujuan pembelajaran di harapkan.
Prinsip-prinsip itu adalah:

21

Diniati dan Mujiono, Proses Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta. 2006),

hlm. 3.
22

Triyanto, Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Prestasi
Pustaka, 2007), hlm. 76.
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1. Mengukur secara jelas hasil belajar (learning out comes) yang telah di
tetapkan sesuai dengan standar kompetensi.
2. Mengukur sampel yang representatif dari hasil belajar dan bahan pelajaran
yang akan di ajarkan.
3. Mencakup bermacam-macam bentuk soal yang benar-benar cocok untuk
mengukur hasil belajar yang di inginkan sesuai dengan tujuan.
4. Di desain sesuai dengan keutamannya untuk mencapai hasil yang di
inginkan.
5. Dibuat skandal (Reliebel) mungkin sehingga mudah di presentasikan dengan
baik.
6. Dipergunakan untuk memperbaiki cara belajar peserta didik dengan cara
mengajar guru.23
E. Hipotesis Penelitian
Hipotesis adalah pernyataan sementara (tentative ideal) yang menjadi
dasar bagaimana faktor-faktor yang akan di interpresentasikan dan di jelaskan.
Adapun yang menjadi hipotesis dalam pemelitian ini yaitu:
H0 : Tidak terdapat pengaruh metode menghafal terhadap hasil belajar peserta di
kelas VIII dalam mata pelajaran Al-qur’an Hadist di MTs Muhammadiyah
Amaholu Kabupaten Seram Bagian Barat.
H1 : Terdapat pengaruh metode menghafal terhadap hasil belajar peserta di kelas
VIII dalam mata pelajaran Al-qur’an Hadist di MTs Muhammadiyah
Amaholu Kabupaten Seram Bagian Barat.
23

M Ngalim Purwanto, Prinsip- Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 23.

30

30

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian
Penelitian ini dirancang dengan menggunakan penelitian kuantitatif.
Penelitian kuantitatif adalah yang mencakup setiap penelitian yang berdasarkan
perhitungan

presentase,

dan

penghitungan

statistik

lainnya.

Sedangkan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif,
dengan jenis penelitian korelasi. Penelitian korelasi merupakan penelitian yang
dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau
beberapa variabel.1 Dengan demikian penelitian yang digunakan dalam penelitan
ini adalah kuantitatif yakni untuk melihat pengaruh metode menghafal terhadap
hasil belajar peserta di kelas VIII dalam mata pelajaran Al-qur’an Hadist di MTs
Muhammadiyah Amaholu Kabupaten Seram Bagian Barat.
B. Waktu dan Lokasi Penelitian
1. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan terhitung mulai dari tanggal
22 Pebruari 2016 sampai dengan 22 Marert 2016.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di MTs Muhammadiyah Amaholu Kabupaten
Seram Bagian Barat.

1

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 247
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C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau
subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.2 Sesuai dengan
pengertian tersebut, maka populasi dalam penelitian ini meliputi keseluruhan
peserta didik yang ada di MTs Muhammadiyah Amaholu Kabupaten Seram
Bagian Barat.
2. Sampel
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut.3 Dengan demikian dapat dimengerti bahwa sampel pada
hakikatnya hanya mengambil sebagian dari populasi yang akan diteliti, yang
sudah barang tentu ini atas penghitungan dari waktu, tenaga, dan dana dari
penelitian. Sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kelas VIII
dengan jumlah sampel 34 orang peserta didik. Sampel yang digunakan dalam
penelitianini adalah jenis sampling populaiton (sampel populasi, yakni teknik
penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel yang
relatif kecil.
D. Variabel Penelitian
Hubungan fungsional antara variabel untuk analisis korelasi product
moment akan dibedakan menjadi dua jenis variabel yaitu:

2

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, (Cet. XVII; bandung:
CV. Alfabeta, 2007), hlm. 80.
3
Ibid., hlm. 81.
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1. Variabel bebas (X) yakni metode menghafal kompetensi, dengan indikator;
kemampuan menghafal al-qur’an yang diukur dengan angket penelitian
2. Variabel terikat (Y) yakni hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran
Al-qur’an Hadis dengan indikator; nilai ulangan harian.
E. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian
ini yakni:
1. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan langsung ke
objek yang diteliti guna memperoleh gambaran yang sebenarnya terhadap
permasalahan yang diteliti.
2. Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada
responden untuk dijawabnya.4 Responden yang dimaksudkan dalam penelitian
ini adalah para peserta didik.
F. Tehnik Analisis Data
Untuk menganalisis data yang diperoleh melalui angket, terlebih dahulu
dikonsultasikan dengan skala likerts. Skala Likert digunakan untuk mengukur
sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu
fenomena.5 Dalam penelitian, fenomena tersebut telah ditetapkan secara spesifik
oleh peneliti, yang selanjutmya disebut sebagai variable penelitian. Dengan skala
Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel.

4

Ibid, hlm. 142.
Ibid, hlm. 93.
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Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun itemitem instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan, seperti pada tabel
berikut ini:
Tabel 3.1. Skala Likert.
Alternatif Jawaban
A
B
C
D

Skor
4
3
2
1

Keterangan
Sangat setuju (SS)
Setuju (S)
Tidak setuju (ST)
Sangat tidak setuju (STS)

Setelah diperoleh sebaran data angket dengan berdasarkan skala likert
pada tabel di atas, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan untuk
memperoleh nilai variabel X dan Y, maka digunakan rumus distribusi frekuensi
sebagai berikut:
P=

f
x 100%
N

Keterangan:
P = Presentase (%)
F = Frekuensi atau jumlah yang menjawab untuk setiap item pertanyaan (nilai)
N = Jumlah peserta didik atau responden.
Selanjutnya nilai tersebut disajikan dalam tabel distribusi frekuensi,
sehingga dapat menggambarkan kedudukan suatau nilai dari seluruh peserta didik
yang diteliti sesuai dengan pedoman Penilaian Acuan Patokan (PAP) seperti pada
tabel berikut:
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Tabel 3.2. Pedoman Penilaian Acuan Patokan (PAP)
Nilai Interval
Angka
80 – 100
66 – 79
56 – 65
40 – 55
0 – 39

Huruf
A
B
C
D
E

Kualifikasi
Baik sekali
Baik
Cukup
Kurang
Gagal

Data dari hasil penelitian ini akan diolah dengan menggunakan teknik
analisis data statistik product moment. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh
metode menghafal terhadap hasil belajar peserta di kelas VIII dalam mata
pelajaran Al-qur’an Hadist di MTs Muhammadiyah Amaholu Kabupaten Seram
Bagian Barat, maka digunakan analisis stratistik product moment sebagai berikut:

rXY 

N .  xy  (x) . (y)
( Nx  (x) 2 ) . ( Ny 2  (y ) 2 )
2

Keterangan:
Rxy = Koefisien korelasi antara tiap-tiap variabel X dan Y
x = Jumlah X
y = Jumlah Y
xy = Jumlah hasil penelitian tiap-tiap skor dari X dan Y
N

= banyak subjek penelitian.6

Kriteria pengujian:
1. Jika r hitung > r tabel maka Ho ditolak.
2. Jika r hitung < r tabel maka Ha diterima

6

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Cet XI; PT. Rineka Cipta: Jakarta, 2010),

hlm. 327.
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Untuk menghitung derajat kebebasan (DB), maka digunakan rumus:
DB = N-2
Dimana:
DB = Derajat kebebasan
N = Banyaknya sampel
nr = Banyaknya variabel yang dikorelasikan.
Pengujian hipotesis mengacu pada hasil nilai R diinterprestasikan
terhadap angka indeks prestasi nilai r dengan jalan dikonsultasikan tabel nilai r
pada DB = N-2, dengan kriteria pengujian hipotesis adalah ; jika rHitung > rTabel
maka Ho tolak, dan jika rHitung < rTabel, maka Ha diterima.
Selanjutnya nilai r tersebut diinterprestasikan berdasarkan pedoman nilai
r sebagai berikut:
Tabel 3.3. Interpretasi nilai r.7
Besar nilai r
0,00 sampai 0,199

0,20 sampai 0,399
0,40 sampai 0,599
0,60 sampai 0,799
0,80 sampai 1,000

Interpretasi
Antara variabel X dan variabel Y memang terdapat
korelasi, akan tetapi korelasi dengan kategori sangat
rendah, sehingga korelasi itu diabaikan (dianggap tidak
ada korelasi antara variabel X dan variabel Y).
Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi
dengan kategori rendah.
Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi dengan
kategori sedang
Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi dengan
kategori kuat atau tinggi.
Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi dengan
kategori sangat kuat atau sangat tinggi.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh yang diperoleh dari hasil
penelitian ini, maka dapat dilihat berdasarkan rumus sebagai berikut:
7

Sugiyono, Ibid., hlm. 184.

36

Kd = r2 x 100%
Keterangan:
Kd = Koefisien determinasi
r2 = Koefisien korelasi
100% = bilangan tetap
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Sejarah Berdirinya MTs Muhammadiyah Amaholu1
MTs Muhammadiyah Amaholu merupakan salah satu sekolah yang telah
didirikan sejak tahun 1988, atas permintaan masyarakat lewat Yayasan
Muhammadiyah, walaupun dalam pendiriannya tidak sedikit hambatan dan
tantangan yang dihadapi oleh masyarakat baik itu yang datang dari luar maupun
dari dalam, yaitu dikalangan tokoh masyarakat itu sendiri.
Berdirinya MTs Muhammadiyah Amaholu bermula dari kurangnya
lembaga-lembaga pendidikan ditingkat menengah pertama pada wilayah Huamual
Barat, sehingga banyak anak-anak yang lulus dari sekolah dasar tidak dapat
melanjutkan ke sekolah tingkat menengah pertama, dengan kondisi yang demikian
memprihatinkan memaksa masyarakat Amaholu harus membangun lembaga
pendidikan tingkat Menengah Pertama (SMP/MTs), maka tepatnya pada tanggal
11 Agustus 1988 didirikanlah MTs Muhammadiyah Amaholu, atas kerja sama
masyarakat dengan lembaga Muhammadiyah dibawah naungan Departemen
Agama Kabupaten Maluku Tengah.
Berdasarkan surat tugas Yayasan Muhammadiyah Nomor: 084/VII/1988,
tentang penanggung jawab penyelenggara MTs Muhammadiyah Amaholu, maka
bapak Hi. Usman Hart ditunjuk sebagai penanggungjawab/kepala MTs
1

Adnan Abdulu, S.Pd.I, Kepala MTs Muhamamdiyah Amaholu, wawancara tanggal 25
Pebruari 2016.
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Muhammadiyah Amaholu. Berdasarkan kewenangan yang diberikan, maka
Hi.Usman Hart mengelola MTs Muhammadiyah dengan segala fasilitas, baik
sarana maupun prasarana penunjang lainnya seperti gedung, tenaga pengajar dan
yang lainnya.
Dengan segala upaya yang dilakukan oleh pengelola, maka pada tahun
1990 berdasarkan surat keputusan kepala kantor Departemen Agama Kabupaten
Maluku Tengah, No: 183 Tahun 1990, MTs Muhammadiyah mendapat
pengesahan status kelembagaan dengan NIS. 103160042089 dan saat itu, MTs
Muhammadiyah Amaholu masih menempati gedung MI. Muhammadiyah
Amaholu untuk melakukan aktivitas belajar mengajar.
Animo masyarakat untuk melanjutkan anak-anak mereka pada MTs
Muhammadiyah Amholu mulai terbangun saat dibangun dua bilik ruang belajar
khusus untuk MTs Mulai saat itu MTs Muhammadiyah tidak lagi menempati
gedung MI Muhammadiyah dalam kegiatan belajar mengajar. Pada setiap tahun
ajaran baru peserta didik lulusan sekolah dasar yang melanjutkan pada MTs
Muhamadiyah Amaholu, makin bertambah baik yang ada pada sekolah dasar di
Amaholu itu sendiri maupun dari daerah lain khususnya dusun-dusun tetangga
lainnya.2
Tepatnya pada tanggal 27 April 2004 Bapak Hi Usman Hart memasuki
masa pensiun/ purnabakti, dan yang menggantikannya adalah Bapak Rusmin.
Hart, A.Ma upaya untuk melanjutkan apa yang telah dibuat oleh Bapak Hi.
Usman Hart terus dilakukan, maka pada akhir tahun 2005 MTs Muhammadiyah

2

Ibid.
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berkesempatan mendapat bantuan dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabuaten
Seram Bagian Barat untuk mendirikan dua lokal bangunan MTs lewat bantuan
alokasi khusus, yang ditangani langsung oleh komite sekolah, melihat kondisi
bantuan yang cukup memungkinkan maka atas kesepakatan komite bersama
kepala sekolah dan masyarakat untuk menambah satu bilik.
Pembanguna MTs Muhammadiyah lewat bantuan tersebut dimulai dari
Desember 2005 hingga Februari 2006. Sehingga gedung tersebut mulai
dimanfaatkan pada awal maret 2006. Perkembangan pembangunan fisik MTs
Muhammadiyah hingga saat ini masih sangat terbatas namun untuk menunjang
kelancaran tugas-tugas administrasi lembaga, maka saat ini sementara dibangun
satu ruang kantor dan untuk sementara sekaligus dijadikan ruang rapat dewan
guru.
Berdasarkan hasil observasi bangunan MTs Muhammadiyah yang baru
selesai dibangun diatas tanah seluas 7.180 m2 meliputi satu unit kantor dan enam
ruang belajar dan yang telah digunakan saat ini adalah ruang belajar dan ruang
kantor. Keinginan untuk mengembangkan lembaga tersebut terus dilakukan, baik
itu dari fisik bangunannya maupun sarana dan prasarana lainnya, bahkan dirasa
lebih penting adalah membangkitkan semangat proses belajar mengajar, baik itu
guru sebagai pengajar maupun peserta didik yang akan belajar, sedangkan jumlah
peserta didik untuk tahun ajaran 2015-2016 sebanyak 245 orang peserta didik
yang terbagi dalam tiga kelas yaitu kelas VII, VIII dan IX.
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Untuk mengakhiri catatan sejarah berdirinya MTs Muhammadiyah
Amaholu perlu dikemukakan kedudukan lokasi MTs Muhammadiyah Amaholu
sebagai berikut:
1. Sebelah Timur dibatasi oleh gunung
2. Sebelah Barat dibatasi oleh laut
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan dusun Amaholu Losy
4. Sebelah Utara berbatasan dengan dusun Amaholu itu sendiri.
Dengan demikian kedudukan lokasi MTs Muhammadiyah sangat strategis
karena berada ditengah antara tetangga dusun-dusun yang lainnya.
2. Visi, Misi dan Tujuan MTs Muhammadiyah Amaholu
Berkaitan dengan visi, misi dan tujuan MTs Muhammadiyah Amaholu,
dapat dilihat sebagai berikut:
a. Visi: Bersaing, berwawasan kebangsaan dan memiliki kecakapan, keterampilan,
berakhlak mulia guna kehidupan madani.
b. Misi:
1) Membina dan meningkatkan kesadaran berdisiplin bagi semua warga
sekolah dan berakhlak mulia.
2) Mendorong semua komponen sekolah terutama guru dan peserta didik
untuk mengacu semangat bersaing demi meraih prestasi yang lebih baik
3) Menyiapkan generasi muda islami untuk mengembangkan potensi dalam
bidang IPTEK dan IMTAK.
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c. Tujuan:
1) Meningkatkan kwalitas dan kwantitas MTs Muhammadiyah Amaholu
dengan senantiasa memacu prestasi akademik maupun non akademik
2) Menghasilkan peserta didik yang dapat menguasai dasar-dasar ilmu
agama, ilmu pengetahuan umum dan teknologi sebagai bekal untuk
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
3) Meraih prestasi akademik maupun non akademik di berbagai bidang
minimal antar sekolah
4) Menjadikan sekolah yang dicintai dan diminati masyarakat.
3. Data Keadaan Guru MTs Muhammadiyah Amaholu
Adapun data keberadaan guru MTs Muhammadiyah Amaholu tahun ajaran
2015/2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 4.1. Data keadaan guru MTs Muhammadiyah Amaholu tahun ajaran
2015/2016
No

Nama Guru

L/P

Tempat Tanggal Lahir

1

2

3

4

1.

Adnan Abdulu,S.Pd.I

Jabatan
5

Status
Kepegawaian
6

Pend
Terakhir
7

L

Amaholu,11-03-1962

Kepsek

Guru Tetap

SI

L

Amaholu,08-11-1971

Wakasek

Guru Tetap

SI

L

Amaholu,13-09-1974

Guru

Guru Bantu

SI

P

Amaholu,25-06-1972

Guru

Guru Bantu

SI

L

Amaholu,16-08-1988

Guru

GTT

SI

Nip.196211032000 03 1 001
2.

Hery Marnu,S.Pd.I
Nip.

3.

Imran Umar, S.Pd.I
NIP.150428565

4.

Ariyani Yusuf,S.Pd.I
NIGB.25030331

5.

Rabin Umasugi,S.Pd
NIGB.042100901

6.

Kaharudin Saleh,A.Ma

L

Amaholu,22-04-1973

Guru

GTT

D II

7.

Yasmin Naisa,S.Pd.I

L

Amaholu,09-02-1980

Guru

GTT

SI

8.

Rujia Sa’a,S.Pd.I

P

Amaholu,30-03-1971

Guru

GTT

SI
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9.

Liana Muhammad,S.Pd.I

P

Amaholu,30-08-1982

Guru

GTT

SI

10.

Odang Hamid,S.Pd.I

L

Amaholu,11-01-1986

Guru

GTT

SI

11.

Iwan Wahab,S.Pd.I

L

Amaholu,26-11-1977

Guru

GTT

SI

12.

Iman Mutalib,S.Pd.I

L

Amaholu,21-08-1978

Guru

GTT

SI

13.

Sanapia Harun,S.Pd.I

P

Amaholu,25-09-1985

Guru

GTT

SI

14.

Imran Wally,S.Pd

P

Asam Jawa,19-03-1990

Guru

GTT

SI

15.

Yuli Ahmad,S.Pd.I

P

Amaholu,5-10-1986

Guru

GTT

SI

16.

Fitria Ishak,S.Pd.I

P

Amaholu,4-5-1986

Guru

GTT

SI

17.

Fitria Yahya,S.Pd.I

P

Guru

GTT

SI

18.

Hardiani Hama,S.Pd

P

Guru

GTT (TU)

SI

Amaholu,07-08-1985
Bau-Bau,31-03-1983

Sumber: TU MTs Muhammadiyah Amaholu

Berdasarkan data keberadaan guru di MTs Muhammadiyah Amaholu
tahun ajaran 2015/2016 dapat diketahui bahwa jumlah guru yang berstatus PNS
tetap berjumlah 1 orang, guru tetap 1 orang, guru bantu 2 orang, guru tidak tetap
14 orang. Total keseluruhan guru di MTs Muhammadiyah Amaholu tahun ajaran
2015/2016 adalah berjumlah 18 orang.
4. Data Keadaan Peserta Didik MTs Muhammadiyah Amaholu
Adapun data keberadaan peserta didik di MTs Muhammadiyah Amaholu
tahun ajaran 2015/2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 4.2. Data keadaan peserta didik MTs Muhammadiyah Amaholu tahun
ajaran 2015/2016
Kelas VII
(3 Kelas)
L
P
Jml

Kelas VIII
(2 Kelas)
L
P
Jml

L

36

35

43

44

80

24

69

Kelas IX
(3 Kelas)
P
Jml
53

96

Total
L+P
245

Sumber: TU MTs Muhammadiyah Amaholu 2016.

Dari jumlah peserta didik di atas dapat diketahui bahwa jumlah peserta
didik kelas VII secara keseluruhan berjumlah 80 orang, VIII secara keseluruhan
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berjumlah 69 orang, dan jumlah peserta didik kelas IX secara keseluruhan
berjumlah 58 orang, total keseluruhan peserta didik di MTs Muhammadiyah
Amaholu pada tahun ajaran 2015/2016 berjumlah 245 orang.
4. Sarana dan Prasarana MTs Muhammadiyah Amaholu
Sarana dan prasarana MTs Muhammadiyah Amaholu lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.3. Sarana prasarana MTs Muhammadiyah Amaholu Tahun Ajaran
2015/2016.
No
Jenis Sarana dan Prasarana
Keadaan
Keterangan
1 Ruang kepala sekolah dan guru
1
Baik
2

Ruang kelas

6

Baik

3

Perpustakaan

1

Baik

4

Ruang TU

1

Baik

5

Komputer/Laptop

2/2

Baik

6

Mesin ketik

1

Baik

7

WC guru

1

Baik

8

WC peserta didik

1

Baik

9

Kelengkapan ATK/Adm

Ada

Baik sekali

10

Fasilitas kelas

Ada

Sederhana

11

Pagar

Ada

Kayu

12

Alat-alat praktek MIPA

Ada

Baik

13

Lapangan olah raga dan upacara

Ada

Sederhana

Sumber: TU MTs Muhammadiyah Amaholu.

Fasilitas atau sarana prasarana adalah satu faktor pendukung dalam proses
pembelajaran karena sarana yang lengkap sangat mendukung dan dapat
meningkatkan mutu pendidikan sehingga dapat melahirkan alumni yang
berkompetisi dimana saja.
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B. Hasil Penelitian
1. Sebaran Angket Penelitian (Variabel X)
Untuk memperoleh hasil dalam penelitian ini, maka dianalisis dengan
menggunakan korelasional produk moment dengan teknik pengumpulan data
dengan menggunakan angket untuk peserta didik yang terdiri dari 20 butir
pernyataan yang berkaitan dengan penggunaan metode menghafal pada mata
pelajaran Al-qur’an Hadist di kelas VIII MTs Muhammadiyah Amaholu. Sampel
dalam penelitian ini berjumlah 34 orang peserta didik, jumlah tersebut sesuai
dengan jumlah sampel yang berada di kelas VIII. Adapun variabel bebas (X)
dapat dilihat pada uraian tabel-tabel sebagai berikut:
Tabel 4.4. Pelajaran Al-Qur’an Hadist sangat menyenangkan.
No. Kategori Jawaban

Frekuensi

Presentase (%)

1

Sangat setuju

32

94,12 %

2

Setuju

2

5,88 %

3

Tidak setuju

0

0

4

Sangat tidak setuju

0

0

34

100 %

Jumlah
Sumber: Hasil analisis angket nomor 1

Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui bahwa pelajaran Al-Qur’an
Hadist sangat menyenangkan adalah yang menjawab sangat setuju 32 orang
(94,12%), dan yang jawaban setuju 2 orang (5,88%) sedangkan yang menjawab
tidak dan sangat tidak setuju adalah tidak ada.
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Tabel 4.5. Peserta didik aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran Al-Qur’an
Hadist
No. Kategori Jawaban

Frekuensi

Presentase (%)

1

Sangat setuju

25

73,53%

2

Setuju

7

20,59 %

3

Tidak setuju

2

5,88 %

4

Sangat tidak setuju

0

0

Jumlah

34

100 %

Sumber: Hasil analisis angket nomor 2
Berdasarkan tabel di atas, tentang peserta didik aktif dan berpartisipasi
dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadist maka diketahui bahwa frekuensi jawaban
adalah yang menjawab sangat setuju 25 (73,53%), yang menjawab setuju 7
(20,59%), yang menjawab tidak 2 (5,88%). Sedangkan yang menjawab tidak dan
sangat tidak setuju adalah tidak ada.
Tabel 4.6. Merasa ingin tahu lebih dalam mengenai materi pelajaran Al-Qur’an
Hadist
No. Kategori Jawaban
Frekuensi
Presentase (%)
1

Sangat setuju

26

76,47 %

2

Setuju

5

14,70%

3

Tidak

3

8,82%

4

Sangat tidak setuju

0

0%

Jumlah

34

100 %

Sumber: Hasil analisis angket nomor 3
Berdasarkan tabel di atas, tentang peserta didik merasa ingin tahu lebih
dalam mengenai materi pelajaran Al-Qur’an Hadist maka diketahui bahwa
jawaban peserta didik adalah yang menjawab sangat setuju 26 (76,47%), yang
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menjawab setuju 5 (14,70%) dan yang menjawab tidak 1 (8,82%), sedangkan
yang menjawab sangat tidak setuju adalah tidak ada.
Tabel 4.7. Meluangkan waktu untuk belajar lebih dahulu sebelum mengikuti
pelajaran Al-Qur’an Hadist
No. Kategori Jawaban
Frekuensi
Presentase (%)
1

Sangat setuju

26

76,47 %

2

Setuju

6

17,65 %

3

Tidak setuju

2

5,88 %

4

Sangat tidak setuju

0

0

Jumlah

34

100 %

Sumber: Hasil analisis angket nomor 4
Berdasarkan tabel di atas, tentang meluangkan waktu untuk belajar lebih
dahulu sebelum mengikuti pelajaran Al-Qur’an Hadist diketahui bahwa jawaban
peserta didik adalah yang menjawab sangat setuju 26 orang (76,47%), yang
menjawab setuju 6 orang (17,65%), yang menjawab tidak 2 orang (45,88%),
sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju adalah tidak ada.
Tabel 4.8. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh penjelasan dari guru
No. Kategori Jawaban

Frekuensi

Presentase (%)

1

Sangat setuju

14

41,18 %

2

Setuju

9

26,67 %

3

Tidak

11

32,35 %

4

Sangat tidak setuju

0

0%

Jumlah

34

100 %

Sumber: Hasil analisis angket nomor 5
Berdasarkan tabel di atas, tentang peserta didik memperhatikan dengan
sungguh-sungguh penjelasan dari guru diketahui bahwa jawaban responden
adalah yang menjawab sangat setuju 14 (41,18%), yang menjawab setuju 9
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(26,67%), dan yang menjawab tidak 11 (32,35%), sedangkan yang menjawab
sangat tidak setuju adalah tidak ada (0%).
Tabel 4.9. Menjadi lebih berani dalam mengeluarkan ide dan pendapat
No. Kategori Jawaban

Frekuensi

Presentase (%)

1

Sangat setuju

22

64,70 %

2

Setuju

9

26,47 %

3

Tidak

3

8,82 %

4

Sangat tidak setuju

0

0

Jumlah

34

100 %

Sumber: Hasil analisis angket nomor 6
Berdasarkan tabel di atas, tentang belajar Al-Qur’an Hadist menjadi lebih
berani dalam mengeluarkan ide dan pendapat maka diketahui bahwa jawaban
peserta didik adalah yang menjawab sangat setuju 22 orang (64,70%), yang
menjawab setuju 9 orang (26,47%), yang menjawab tidak 3 orang (8,82%),
sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju adalah tidak.
Tabel 4.10. Peserta didik mampu menghafal ayat-ayat dalam materi pelajaran
No. Kategori Jawaban

Frekuensi

Presentase (%)

1

Sangat setuju

13

38,23 %

2

Setuju

21

61,76 %

3

Tidak

0

0

4

Sangat tidak setuju

0

0

Jumlah

34

100 %

Sumber: Hasil analisis angket nomor 7
Berdasarkan tabel di atas, tentang peserta didik mampu menghafal ayatayat dalam materi pelajaran maka diketahui bahwa jawaban peserta didik adalah
yang menjawab sangat setuju 13 orang (38,23%), dan yang menjawab sering 21
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orang (61,76%), sedangkan yang menjawab tidak dan sangat tidak setuju adalah
tidak ada.
Tabel 4.11 Memahami semua materi dengan cara menghafal
No. Kategori Jawaban

Frekuensi

Presentase (%)

1

Sangat setuju

23

67,65%

2

Setuju

9

26,47 %

3

Tidak

2

5,88 %

4

Sangat tidak setuju

-

-

Jumlah

34

100 %

Sumber: Hasil analisis angket nomor 8
Berdasarkan tabel di atas, tentang memahami semua materi dengan cara
menghafal maka diketahui bahwa pilihan jawaban peserta didik adalah yang
menjawab sangat setuju 23 orang (67,65%), yang menjawab setuju 9 orang
(26,47%), dan yang menjawab tidak 2 orang (5,88%), sedangkan yang menjawab
sangat tidak setuju adalah tidak ada.
Tabel 4.12. Guru memberi dorongan untuk menghafal agar materi
No. Kategori Jawaban

Frekuensi

Presentase (%)

1

Sangat setuju

26

76,47 %

2

Setuju

7

20,59 %

3

Tidak

1

2,94 %

4

Sangat tidak setuju

-

-

Jumlah

34

100 %

Sumber: Hasil analisis angket nomor 9
Berdasarkan tabel di atas, tentang guru memberi dorongan untuk
menghafal agar materi maka diketahui bahwa jawaban peserta didik adalah yang
menjawab sangat setuju 26 orang (76,47 %), yang menjawab setuju 7 orang
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(20,59%), dan yang menjawab tidak 1 orang (2,94%), sedangkan yang menjawab
sangat tidak setuju adalah tidak ada.
Tabel 4.13. Merasa kesulitan dalam menghafal materi
No. Kategori Jawaban
Frekuensi
Presentase (%)
1

Sangat setuju

24

70,59 %

2

Setuju

9

26,47 %

3

Tidak

1

2,94 %

4

Sangat tidak setuju

-

-

Jumlah

25

100%

Sumber: Hasil analisis angket nomor 10
Berdasarkan tabel di atas, tentang peserta didik merasa kesulitan dalam
menghafal materi karena ingatan tidak lama maka diketahui bahwa jawaban
peserta didik adalah yang menjawab sangat setuju 24 orang (70,59%), yang
menjawab setuju 9 (26,47%), dan yang menjawab tidak

1 orang (2,94%),

sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju adalah tidak ada.
Tabel 4.14. Peserta didik tetap berusaha untuk belajar menghafal al-qur’an
No. Kategori Jawaban

Frekuensi

Presentase (%)

1

Sangat setuju

25

73,53 %

2

Setuju

6

17,65 %

3

Tidak

3

8,82 %

4

Sangat tidak setuju

-

-

Jumlah

34

100 %

Sumber: Hasil analisis angket nomor 11
Berdasarkan tabel di atas, tentang tetap berusaha untuk belajar menghafal
al-qur’an maka diketahui jawaban peserta didik adalah yang menjawab sangat
setuju 25 orang (73,53%), yang menjawab setuju 6 orang (17,65%), yang
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menjawab tidak 3 orang (8,82%), sedanngkan yang menjawab sangat tidak setuju
adalah tidak ada.
Tabel 4.15. Menjadi lebih bangga bila materi al-qur’an hadis
No. Kategori Jawaban
Frekuensi
Presentase (%)
1

Sangat setuju

13

38,23 %

2

Setuju

14

41,18 %

3

Tidak

6

17,65%

4

Sangat tidak setuju

1

2,94 %

Jumlah

34

100 %

Sumber: Hasil analisis angket nomor 12
Berdasarkan tabel di atas, tentang menjadi lebih bangga bila materi alqur’an hadis maka diketahui bahwa peserta didik ihlas dalam menghafal al-Qur’an
adalah yang menjawab sangat setuju 13 orang (38,23%), yang menjawab setuju
14 orang (41,18%), yang menjawab tidak 17,65 orang (80%), dan yang menjawab
sangat tidak setuju 1 orang (2,94%).
Tabel 4.16. Terus berusaha menghafal bila melihat teman saya bisa menghafal
No. Kategori Jawaban

Frekuensi

Presentase (%)

1

Sangat setuju

16

47,06 %

2

Setuju

13

38,23 %

3

Tidak

5

14,70 %

4

Sangat tidak setuju

-

-

Jumlah

34

100 %

Sumber: Hasil analisis angket nomor 13
Berdasarkan tabel di atas, tentang peserta didik terus berusaha menghafal
bila melihat teman saya bisa menghafal maka diketahui jawaban peserta didik
adalah yang menjawab sangat setuju 16 orang (47,06%), yang menjawab setuju
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13 orang (38,23%), yang menjawab tidak 5 orang (14,70%), sedangkan yang
menjawab sangat tidak setuju adalah tidak ada.
Tabel 4.17. Yakin usaha dalam menghafal akan membuahkan hasil
No. Kategori Jawaban
Frekuensi
Presentase (%)
1

Sangat setuju

16

47,06 %

2

Setuju

16

47,06 %

3

Tidak

2

5,88 %

4

Sangat tidak setuju

-

-

Jumlah

34

100 %

Sumber: Hasil analisis angket nomor 14
Berdasarkan tabel di atas, tentang yakin usaha saya dalam menghafal akan
membuahkan hasil maka diketahui dari jawaban peserta didik adalah yang
menjawab sangat setuju 16 orang (47,06%), yang menjawab setuju 16 orang
(47,06%), yang menjawab tidak 5 orang (5,88%), sedangkan yang menjawab
sangat tidak setuju dalah tidak ada.
Tabel 4.18. Menghafal ada peningkatan pada pola pikir
No. Kategori Jawaban

Frekuensi

Presentase (%)

1

Sangat setuju

20

58,82 %

2

Setuju

6

17,65 %

3

Tidak

8

23,53 %

4

Sangat tidak setuju

-

-

Jumlah

34

100 %

Sumber: Hasil analisis angket nomor 15
Berdasarkan tabel di atas, tentang menghafal dapat peningkatan pada pola
pikir maka diketahui bahwa jawaban peserta didik adalah yang menjawab sangat
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setuju 20 orang (58,82%), yang menjawab setuju 6 orang (17,65%), yang
menjawab tidak 8 orang (23,53%), sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju
adalah tidak ada.
Tabel 4.19. Penjelasan guru memudahkan saya dalam memahami materi
No. Kategori Jawaban

Frekuensi

Presentase (%)

1

Sangat setuju

16

47,06 %

2

Setuju

16

47,06 %

3

Tidak

2

5,88 %

4

Sangat tidak setuju

-

-

Jumlah

25

100 %

Sumber: Hasil analisis angket nomor 16
Berdasarkan tabel di atas, tentang Penjelasan guru memudahkan saya
dalam memahami materi maka diketahui bahwa jawaban peserta didik adalah
yang menjawab sangat setuju 16 orang (47,06%), yang menjawab setuju 16 orang
(47,06%), yang menjawab tidak 5 orang (5,88%), sedangkan yang menjawab
sangat tidak setuju adalah tidak ada.
Tabel 4.20. Metode menghafal membuat motivasi dalam belajar
No. Kategori Jawaban
Frekuensi
Presentase (%)
1

Sangat setuju

25

73,53 %

2

Setuju

7

20,59 %

3

Tidak

2

5,88 %

4

Sangat tidak setuju

-

-

Jumlah

34

100 %

Sumber: Hasil analisis angket nomor 16
Berdasarkan tabel di atas, tentang metode menghafal membuat motivasi
dalam belajar maka diketahui bahwa jawaban peserta didik adalah yang menjawab
sangat setuju 25 orang (73,53%), yang menjawab setuju 7 orang (20,59%), yang
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menjawab tidak 2 orang (5,88%), sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju
adalah tidak ada.
Tabel 4.21. Senang dengan pembelajaran yang dilaksanakan dengan metode
menghafal
No. Kategori Jawaban
Frekuensi
Presentase (%)
1

Sangat setuju

21

61,76 %

2

Setuju

12

35,29 %

3

Tidak

1

2,94 %

4

Sangat tidak setuju

-

-

Jumlah

34

100 %

Sumber: Hasil analisis angket nomor 18
Berdasarkan tabel di atas, tentang peserta didik senang dengan
pembelajaran yang dilaksanakan dengan metode menghafal maka diketahui
bahwa jawaban peserta didik adalah yang menjawab sangat setuju 21 orang
(61,76%), yang menjawab setuju 12 orang (35,29%), yang menjawab tidak 1
orang (2,94%), sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju adalah tidak ada.
Tabel 4.22. Metode menghafal memberikan pengaruh yang sangat kuat
No. Kategori Jawaban
Frekuensi
Presentase (%)
1

Sangat setuju

11

32,35 %

2

Setuju

23

67,65 %

3

Tidak

-

-

4

Sangat tidak setuju

-

-

Jumlah

34

100 %

Sumber: Hasil analisis angket nomor 19
Berdasarkan tabel di atas, tentang metode menghafal memberikan
pengaruh bagi saya dalam kegiatan belajar maka diketahui bahwa pilihan jawaban
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peserta didik adalah yang menjawab sangat setuju 11 orang (32,35%), yang
menjawab setuju 23 orang (67,56%), sedangkan yang menjawab tidak dan sangat
tidak setuju adalah tidak ada.
Tabel 4.23. Metode menghafal pengetahuan dan hasil belajar meningkat
No. Kategori Jawaban
Frekuensi
Presentase (%)
1

Sangat setuju

16

47,06 %

2

Setuju

16

47,06 %

3

Tidak

2

5,88 %

4

Sangat tidak setuju

-

-

Jumlah

25

100 %

Sumber: Hasil analisis angket nomor 20
Berdasarkan tabel di atas, tentang metode menghafal pengetahuan dan
hasil belajar peserta didik menjadi meningkat maka diketahui bahwa jawaban
peserta didik adalah yang menjawab sangat setuju 16 orang (47,06%), yang
menjawab setuju 16 orang (47,06%), yang menjawab tidak 5 orang (5,88%),
sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju adalah tidak ada.
2. Data Hasil Belajar Peserta Didik
Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik di MTs Muhammadiyah
Amaholu, maka peneliti menggunakan nilai ulangan harian yang bersumber
dari guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadist. Adapun hasil ulangan harian yang
diperoleh dari guru di MTs Muhammadiyah Amaholu dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut:
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Tabel 24. Nilai ulangan harian peserta didik kelas VIII MTs Muhammadiyah
Amaholu tahun 2015/2016.
Interval
Kualifikasi
Frekuensi
Presentase
Angka
Huruf
100 – 90

A

Baik sekali

4

11,76%

89 – 80
79 – 70
69 – 60

B
C

Baik
Cukup

14
12

41,18%
35,29%

D

Kurang

4

11,67%

39 – 59

E

Gagal

0

0%

34

100 %

Jumlah

Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui bahwa nilai ulangan harian dari
34 peserta didik adalah: (1) yang masuk dalam klasifikasi baik sekali sebanyak 4
peserta didik (11,76%), (2) yang masuk dalam kualifikasi baik sebanyak 14
peserta didik (41,18%), (3) yang masuk dalam kualifikasi cukup sebanyak 12
peserta didik (35,29%), (4) yang masuk dalam kualifikasi kurang sebanyak 4
peserta didik (11,67%) dan tidak ada peserta didik yang masuk pada kualifikasi
nilai dengan kategori nilai gagal.
Berdasarkan uraian pada tabel hasil tes peserta didik di atas, dapat
penulis simpulkan bahwa hasil belajar peserta didik banyak di pengaruhi oleh
berbagai faktor diantaranya faktor siswa, guru, metode dan lingkungan dalam
belajar, dan proses belajar itu dipengaruhi oleh aspek jasmani dan rohani. Jadi
dalam hal ini faktor-faktor tersebut mempunyai andil yang cukup besar dalam
proses mencapai hasil belajar. Disamping itu, faktor kesabaran, pendekatan yang
dilakukan (metode) dan faktor pendukung lainnya juga dapat meningkatkan
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keberhasilan peserta didik. Oleh karena itu faktor-faktor tersebut perlu
perhatikan dalam setiap proses belajar mengajar.
3. Analisis Pengaruh Metode Menghafal Terhadap Hasil Belajar
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh
metode menghafal terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran
Al-Qur’an Hadist di kelas VIII MTs Muhammadiyah Amaholu Kabupaten Seram
Bagian Barat adalah berpengaruh pada hasil belajar. Namun besaran atau tingkat
pengaruh penilaian tersebut dapat dilihat pada pembahasan berikutnya.
Sebagaimana penulis telah paparkan pada bab 3 bahwa untuk
mendapatkan data dari responden, maka peneliti menggunakan data angket.
Angket yang disebarkan kepada 34 peserta didik dan sebanyak 20 pernyataan itu
adalah sebagai variabel X, sedangkan hasil belajar diambil dari nilai ulangan
harian dari 34 peserta didik kelas VIII adalah data variabel Y. (lihat lampiran 3).
Dari hasil perhitungan selanjutnya sebagaimana pada lampiran 4, maka diketahui
∑X = 2353, ∑Y = 2620, ∑X2 = 164572

∑Y2 = 204500 ∑XY = 183255

dan N = 34. Selanjutnya hasil angka itu didistribusikan ke dalam rumus berikut:
Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh metode menghafal
terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadist di kelas
VIII MTs Muhammadiyah Amaholu Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki
pengaruh dengan kategori tinggi.

C. Pembahasan
Hasil penelitian yang diperoleh adalah melalui perhitungan korelasi dan
dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang diketahui berdasarkan
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pengujian hipotesis yang berkaitan dengan metode menghafal terhadap hasil
belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-qur’an Hadist di kelas VIII MTs
Muhammadiyah Amaholu Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki pengaruh
dengan kategori tinggi dengan menggunakan rumus Product Moment seperti yang
terlihat pada bab III, maka hubungan antara kedua variabel tersebut secara khusus
dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:
Tabel 4.25. Hasil analisis korelasi antara sebaran angket penelitian (Variabel X)
terhadap hasil belajar (Variabel Y)
Variabel

r Hitung

Db

X dan Y

0,911

N–2
(34 - 2 = 32)

r Tabel
5%
0, 349

1%
0,449

Berdasarkan tabel analisis korelasi antara variabel X dan Y di atas, di
atas menunjukan terdapat pengaruh metode menghafal terhadap hasil belajar
peserta didik pada mata pelajaran Al-qur’an Hadist

di kelas VIII MTs

Muhammadiyah Amaholu Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki pengaruh
dengan kategori tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis korelasi Product
moment antara variabel X dan variabel Y yang kemudian dikonsultasikan dengan
rtabel pada taraf nyata 5%, dan 1% sehingga dengan jelas terlihat bahwa nilai rxy
atau rhitung = 0,911 pada rtabel 5% dengan db = 33 adalah 0,349, dan rtabel 1% dengan
db = 33 adalah 0,449. Dari tabel interprestasi untuk nilai r = 0,911 masuk pada
kategori tinggi yang mana menunjukan bahwa terdapat pengaruh metode
menghafal terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-qur’an
Hadist di kelas VIII MTs Muhammadiyah Amaholu Kabupaten Seram Bagian
Barat memiliki pengaruh dengan kategori tinggi. Adapun korelasi antara kedua
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variabel tersebut adalah bernilai sedang (lihat halaman 35). Oleh sebab itu, maka
disimpulkan bahwa hipotesis H1 yang penulis kemukakan pada bab 2 (halaman
29) dapat diterima karena terdapat ada pengaruh dan H0 ditolak.
Sedangkan besaran pengaruh atas metode menghafal terhadap hasil belajar
peserta didik pada mata pelajaran Al-qur’an Hadist di kelas VIII MTs
Muhammadiyah Amaholu Kabupaten Seram Bagian Barat diperoleh dari rumus
KD = r2 x 100. Bila nilai r2 = 0,911, maka diperoleh nilai Kd = 0,911 x 0,911 x
100 = 82,99. Dengan demikian, maka besar pengaruh yang diperoleh atas metode
menghafal terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-qur’an
Hadist di kelas VIII MTs Muhammadiyah Amaholu Kabupaten Seram Bagian
Barat adalah sebesar 82,99%, sedangkan sisanya yakni 17,01% dipengaruhi oleh
faktor lain. Faktor lain yang dimaksudkan oleh penulis yakni faktor yang tidak di
teliti (diluar faktor metode menghafal) dalam penelitain ini seperti faktor motivasi
belajar, minat belajar, perhatian orang tua, lingkungan tempat belajar, sarana
prasarana ataupun faktor lainnya.
Dari hasil tersebut dapat diinterprestasikan terhadap angka indeks (nilai r)
yang terdapat pada bab III (halaman 35) yakni antara 0,80 sampai 1,000, dimana
pengaruh yang diperoleh atas metode menghafal terhadap hasil belajar peserta
didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadist di kelas VIII MTs Muhammadiyah
Amaholu Kabupaten Seram Bagian Barat dengan kategori tinggi dengan besaran
pengaruh adalah sebesar 82,99%.
Pengaruh metode menghafal yang telah dipaparkan oleh penelit di atas,
ternyata sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferri Andika
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Rosadi, 2013 dengan judul penelitian Pengaruh Kemampuan Menghafal AlQur’an dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Ekstrakurikuler
Elektronika SMP Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta. Hasil penelitannya
menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kemampuan
menghafal Al-Quran terhadap Prestasi Belajar Siswa Ekstrakurikuler Elektronika.
Hal ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi (rx1y) sebesar 0,409, dengan
sumbangan efektif sebesar 12%; (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan
Motivasi Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar Siswa Ekstrakurikuler
Elektronika. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi (rx2y) sebesar 0.451
sumbangan efektif sebesar 16%; (3) Terdapat pengaruh positif dan kemampuan
menghafal

Al-Quran,

motivasi

belajar

terhadap

prestasi

belajar

siswa

ekstrakurikuler elektronika SMP Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta, yang
ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi R sebesar 0,529 dan sumbangan
efektif sebesar 28%.3
Selain hasil penelitan yang dikemukakan oleh Ferri Andika Rosadi di atas,
maka hal yang sama juga sebagaimana dikemukakan dalam hasil penelitian yang
yang dipublikasikan oleh Husna Rosidah, 2015 dengan judul Pengaruh
Kemampuan Menghafal Al-Qur‟an Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Arab
Siswa MTs YAPI Pakem Sleman Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Teori
Behaviorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan tahfiz Al Qur‟an
yang dilaksanakan di MTs YAPI Pakem dapat mempengaruhi prestasi belajar

3

Ferri Andika Rosadi, Pengaruh Kemampuan Menghafal Al-Qur’an dan Motivasi Belajar
Terhadap Prestasi Belajar Siswa Ekstrakurikuler Elektronika SMP Islam Terpadu Abu Bakar
Yogyakarta, 2013. Skripsi (online) dalam. http://digilib.uin-suka.ac.id/14454/. Diakses, 16 Mei
2016
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bahasa arab. Hal ini dibuktikan dari data yang diperoleh peneliti dengan
mengambil sampel penelitian yang berjumlah 32 siswa kelas tahfidz MTs YAPI
Pakem. Hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data penelitian dengan
menggunakan rumus korelasi product moment diperoleh sebesar 0,795 dan hasil
tersebut dikonsultasikan dengan “r” table product moment dengan N = 32 dan
taraf signifikansi 5% diperoleh “r” table sebesar 0,349. Dengan hasil penelitian
tersebut dapat diketahui bahwa lebih besar dari “r” table (0,795 >0.349) yang
berarti bahwa ada pengaruh yang positif antara hafalan Al-qur’an dengan prestasi
belajar bahasa Arab siswa kelas tahfidz MTs YAPI Pakem.4
Dari hasil penelitan yang telah dikemukakan di atas, secara keseluruhan
menunjukkan pengaruh yang berhubungan dengan perubahan dalam diri individu
(peserta didik) sebagai hasil pengalamannya dalam aktivitas belajar. Olehnya itu
banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik secara internal
meliput:
a) Tingkat kecerdasan atau intelegensi peserta didik
Intelegensi pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan psiko-fisik
untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan
cara yang tepat. Jadi, intelegensi sebenamya bukan persoalan otak saja, melainkan
juga kualitas organ-organ tubuh lainnya. Akan tetapi, memang harus diakui bahwa
peran otak dalam hubungan dengan intelegensi manusia lebih menonjol dari pada

4

Husna Rosidah, Pengaruh Kemampuan Menghafal Al-Qur‟an Terhadap Prestasi
Belajar Bahasa Arab Siswa MTs YAPI Pakem Sleman Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Teori
Behaviorisme, 2015. Skripsi (online) dalam. http://digilib.uin-suka.ac.id/14454/. Diakses, 16 Mei
2016.
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peran organ-organ tubuh lainnya, lantaran otak merupakan menara pengontrol.
hampir seluruh aktifitas manusia.
b). Sikap peserta didik
Sikap

adalah

gejala

internal

yang

berdimensi

afektif

berupa

kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap
terhadap objek, orang, barang, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif.
Sikap merupakan faktor psikologis yang akan mempengaruhi belajar.
c). Bakat peserta didik
Secara umum, bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang
untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Dengan demikian,
sebetulnya setiap orang mempunyai bakat dalam arti berpotensi untuk mencapai
hasil belajar sampai ke tingkat tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing.
Jadi, secara global bakat mirip dengan intelegensi. Itulah sebabnya seorang anak
yang berintelegensi sangat cerdas atau cerdas luar bisa disebut juga sebagai
gifted, yakni anak berbakat intelektual.
d). Minat peserta didik
Secara sederhana minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi
seseorang terhadap sesuatu. Minat dapat mempengaruhi kualitas pencapaian hasil
belajar peserta didik dalam bidangbidang studi tertentu.
Selain faktor internal di atas, hasil belajar peserta didik juga dipengaruhi
oleh faktor eksternal berupa program pembelajaran yang disusun dengan baik,
adapun faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik
diantara:
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1. Faktor guru, sebagai guru yang mengajar, ia bertugas mengelola kegiatan
belajar peserta didik sehingga menciptakan suatu proses terjadinya interaksi
antara guru dan peserta didik. Cukup beralasan mengapa guru adalah sutradara
dan sekaligus actor dalam proses pembelajaran.
2. Prasarana pembelajaran meliputi gedung sekolah, ruang belajar, dan sarana
pembelajaran meliputi, buku pelajaran, buku bacaan, dan fasilitas pendukung
pembelajaran yang dapat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar.
3. Pendekatan pengajaran dalam hal ini penggunakan kegiatan pembelajaran
berupa metode, model maupun strategi pembelajaran akan memberikan
peluang mencapai hasil belajar yang optimal. Karenanya penguasaan metode
pengajaran akan memberikan motivasi peserta didik untuk berperan aktif
dalam pembelajaran, sehingga perasaan cemas dan khawatir pada peserta
didik sering tidak menumbuhkan kreatifan belajar peserta didik.
Hasil belajar merupakan bagian dari suatu hasil dari interaktif tindak
belajar dan tindak mengajar. Lima macam kemampuan manusia yang merupakan
hasil belajar, yakni:
1. Keterampilan intelektual (yang merupakan hasil belajar terpenting dalam
lingkungan)
2. Starategi kognitif, ,mengatur cara belajar dan berfikir seseorang dalam arti
seluas-luasnya termasuk kemmpuan memecahkan masalah.
3. Informasi verbal, pengetahuan dalam arti info dan fakta, kemampuan ini
umumnya dikenal tidak jarang.
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4. Keterampilan motorik, yang di peroleh di sekolah, antara lain keterampilan
menulis, mengetik dan sebagainya.
5. Sikap dan nilai, berhubungan dengan arah serta intensitas emosional yang
dimiliki seseorang sebagaiman dapat disimpulkan dari kecenderungan
bertingkah laku terhadap orang.
Hasil belajar yang di capai bukan juga tanpa sebab, dalam hal ini hasil
belajar dicapai dan pengaruhi oleh faktro-faktor tertentu. Maka hal iniyang
penting untuk di lakukan para pendidik, guru, dosen orang tua adalah mengatur
faktor dimaksud yang mempunyai pengaruh dalam mencapai hasil belajar yang
optimal.
Dari berbagai faktor yang mempengaruhi belajar di atas, tentu adanya
pengaruh dari dalam diri peserta didik merupakan hal yang logis dan wajar, sebab
hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku individu yang diniati dan disadari.
Peserta didik harus merasakan adanya kebutuhan untuk belajar dan berhasil dalam
belajar mengingat salah satu lingkungan belajar yang paling dominan
mempengaruhi hasil belajar di sekolah adalah kualitas pembelajaran.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas yang berkaitan dengan
penelitian tentang pengaruh metode menghafal terhadap hasil belajar peserta di
kelas VIII dalam mata pelajaran Al-qur’an Hadist di MTs Muhammadiyah
Amaholu Kabupaten Seram Bagian Barat, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1.

Terdapat pengaruh metode menghafal terhadap hasil belajar peserta di kelas
VIII dalam mata pelajaran Al-qur’an Hadist di MTs Muhammadiyah
Amaholu Kabupaten Seram Bagian Barat dengan kategori pengaruh yang
tinggi dengan nilai yang di dasarkan pada hasil uji korelasi produk moment
yang menunjukkan nilai sebesar 0,911. Jika dikonsultasikan dengan rtabel pada
taraf nyata 5%, maka terlihat bahwa nilai rhitung = 0,911, db = 32 rhitung < dari
rtabel 5% = 0,349 dan rhitung = 0,911 sehingga rhitung < dari rtabel 1% = 0,449.

2.

Besaran pengaruh metode menghafal terhadap hasil belajar peserta di kelas
VIII dalam mata pelajaran Al-Qur’an Hadist di MTs Muhammadiyah
Amaholu Kabupaten Seram Bagian Barat adalah 82,9%. Sedangkan sisanya
17,1% ditentukan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitan ini.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran
terkait dengan penelitian ini, yaitu:
1. Kepada guru, untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, hendaknya guru
harus banyak menggunakan pendekatan dalam proses pembelajaran berupa
64
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metode yang dapat membangkitkan pola pikir dan minat belajar yang
disesuaikan dengan materi pelajaran sehingga bisa meningkatkan aktivitas
belajar dan hasil belajar peserta didik dalam baik di sekolah luar lingkungan
sekolah.
2. Kepada peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan metode
pembelajaran menghafal agar mengkolaborasikan metode tersebut dengan
metode yang lainnya agar proses pembelajaran akan lebih kreatif dan memiliki
ragam yang berbeda-beda sehingga suasana pembelajaran menjadi menarik
minat dan perhatian yang akan berdampak pada perubahan baik pola pikir,
aktivitas maupun hasil yang dicapai.
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