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ABSTRAK
Pendidikan non formal merupakan pendidikan yang teratur dengan sadar
dilakukan tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan non formal (TPQ
Al-Ikhlas) pada mata pelajaran baca Al-Qur’an dalam meningkatkan hasil belajar
siswa kelas VI dan mengukur besarnya Pengaruh Pendidikan Non Formal (TPQ
Al-Ikhlas) Pada Mata Pelajaran Baca Al-Qur’an Dalam Meningkatkan Hasil
Belajar Siswa Kelas VI SD Muhammadiyah Ambon.
Tipe penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dengan subjek penelitiannya
yaitu seluruh siswa pada SD Muhammadiyah Ambon yang berjumlah 20 orang
siswa. Data yang diperoleh melalaui analisis dengan analisis statistik deskriptif
menggunakan rumus korelasi product moment (rxy).
Hasil penelitian menggungkapkan bahwa terdapat pengaruh pendidikan
non formal (TPQ Al-Ikhlas) pada mata pelajaran pendidikan baca al-qur’an dalm
meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI antara variabel X dan variabel Y, yang
kemudian diinterpretasikan pada tabel taraf signifikan rtabel 5% dan 1% dengan
DB = 18 adalah 0,468% dan 0,590% sehingga 0,872 > 0,468 (rhitung > r tabel) pada
taraf signifikan 5% dan 0,872 > 0,590 pada taraf signifikan 1%. Sehingga 0,872
termasuk kategori “Baik” dan 76,03% berada pada taraf yang “Tinggi” yang
didapat dengan menggunakan rumus koefisien determinasi (KD) atau koefisien
penentu (KP) yaitu 0,8722 × 100% = 76,03%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan
bahwa terdapat pengaruh pendidikan non formal (TPQ Al-Ikhlas) pada mata
pelajaran baca al-qur’an dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI SD
Muhammadiyah Ambon yaitu sebesar 76,03% dan 23,97% dipengaruhi oleh
faktor lain.

Kata kunci : Pendidikan Non Formal (TPQ), Hasil Belajar Siswa
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pada era globalisasi sekarang, guru memiliki peranan lebih sebagai fasilitator,
motivator. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, peranan guru menjadi lebih
dominan sebagai pengajar, pendidik, pengolah bahkan sebagai panutan. Peranan
tersebut telah mendukung guru sebagai

pihak yang berada pada posisi yang

menentukan keberhasilan, sementara peserta didik berada pada posisi yang
ditentukan. Bahkan pada tahap ini, guru dipandang sebagai satu-satunya sumber
informasi, dan peserta didik dipandang sebagai depositor yang dianggap gelas kosong
yang dapat diisi dengan apapun juga.1
Kualitas hidup bangsa sangat ditentukan oleh faktor pendidikan. Oleh karena
itu, pembaharuan pendidikan harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan Nasional yang diharapkan dapat menaikan harkat dan martabat bangsa
Indonesia. Untuk mencapai itu pendidikan harus diadaptasi terhadap perubahan
zaman.
Dalam konteks pembaharuan pendidikan, hal utama yang harus diperhatikan
adalah perubahan kurikulum, peningkatan kualitas pembangunan dan efektifitas

1

Suparlan, Menjadi Guru Efektif, (Yogyakarta: PT. Hikayat Publising, 2005), hlm. 66.
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metode pembelajaran. Kurikulum pendidikan harus komprehensif terhadap dinamika
sosial, relevan dan mengakomodasikan keragaman keperluan dan kemajuan
teknologi, untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan dan ditemukan strategi atau
pendekatan pembelajaran yang efektif.2 Untuk meningkatkan kemampuan siswa
dalam memahami materi yang diajarkan demi pencapaian hasil yang maksimal, maka
peran guru sangat penting dalam menerapkan strategi atau model pembelajaran yang
sesuai di kelas agar siswa dapat aktif dan terjadi komunikasi yang baik antara guru
dan siswa maupun siswa dengan siswa. Salah satunya ialah pembelajaran aktif karena
melibatkan pelajar bekerja sama dalam mencapai satu objektif pelajaran. Cara belajar
aktif merupakan suatu proses belajar-mengajar yang aktif dan dinamis, sehingga
tujuan pengajaran dapat dicapai dengan baik.3
Salah satu masalah pokok dalam pembelajaran pada pendidikan formal
(sekolah) dewasa ini adalah masih rendahnya daya serap peserta didik, hal ini tampak
tertata hasil belajar peserta didik yang senantiasa masih memprihatinkan. Prestasi ini
tentunya merupakan hasil kondisi pembelajaran yang masih bersifat konvensional
dan tidak menyentuh ranah dimensi peserta didik itu sendiri.
Dalam Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan
usaha sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

spiritual

2

Nurhadi, dkk., Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam KBK, (Malang: IKIP
Malang, 2003), hlm. 23.
3

Ibrahim dan Muslim, Pembelajaran Kooperatif, (Surabaya: Univercity Press, 2000), hlm. 57.
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keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampiln yang diperlukan dirinya, bangsa dan Negara. Pendidikan di Indonesia
secara umum terbagi beberapa bagian yaitu pendidikan formal, non formal, dan
pendidikan informal.4
Pendidikan formal yang biasa disebut pendidikan persekolahan berupa
rangkaian jenjang pendidikan yang telah berlaku. Mulai jenjang sekolah dasar (SD)
sampai dengan perguruan tinggi (PT), sementara taman kanak-kanak masih
dipandang sebagai kelompok belajar yang menjembatani

anak dalam suasana

keluarga. Selain pendidikan formal terdapat juga pendidikan non formal, yakni
jenjang pendidikan yang terdapat diluar satuan pendidikan formal dalam rangka
mempersiapkan potensi diri sebagian bekal untuk terjun kemasyarakat.
Dilihat dari sisi perkembangan pendidikan non formal semakin berkembang
secara pesat dalam berbagai aspek. Salah satunya taman pendidikan al-qur’an (TPQ).
Taman pendidikan al-qur’an adalah taman pendidikan yang berbasis komunitas
muslim yang

menyiapkan terbentuknya generasi qur’ani, yaitu yang memiliki

komitmen terhadap al-qur’an sebagai sumber prilaku, pijakan hidup, dan rujukan
segala urusan untuk mendapatkan potensi yang diharapkan. Berdasarkan hasil
observasi peneliti di SD Muhammadiyah Ambon (pendidikan formal), dapat kita
jumpai kurangnya kebutuhan akan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

4

Ria Amelia, hubungan pendidikan formal, non formal, dan informal dengan prestasi belajar
siswa.(Cet. II: PT. Rineka Cipta,2010). hlm. 68.
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siswa. Misalkan, belum bisa membaca al-qur’an dengan baik. Demikian juga
kebutuhan keterampilan yang memudahkan siswa bergerak dalam jangkauan yang
luas serta menambah pengetahuan yang lebih luas.
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil judul “Pengaruh
Pendidikan Non Formal (TPQ Al-Ikhlas) Pada Mata Pelajaran Baca

Al-Qur’an

Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VI SD Muhammadiyah Ambon”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan
masalah yang akan diajukan adalah sebagai berikut:
1. Apakah ada pengaruh Pendidikan Non Formal (TPQ Al-Ikhlas) Pada Mata
Pelajaran Baca Al-Qur’an Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VI SD
Muhammadiyah Ambon?
2. Berapakah besar pengaruh Pendidikan Non Formal (TPQ Al-Ikhlas) Pada
Mata Pelajaran Baca Al-Qur’an Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VI SD
Muhammdiyah Ambon?
C. Tujuan Penelitian
Adapunn tujuan dalam penelitian ini adalah :
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1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Pendidikan Non Formal (TPQ AlIkhlas) Pada Pelajaran Baca Al-Qur’an Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas
VI SD Muhammdiyah Ambon.
2. Untuk mengetahui berapakah besar pengaruh Pendidikan Non Formal (TPQ
Al-Ikhlas) Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VI SD Muhammadiyah
Ambon.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoristis
Akan dapat menambah khazanah intektul dan ilmu pengetahun peneliti
tentang pengaruh Pendidikan Non Formal (TPQ Al-Iklas) Pada Mata
Pelajaran Baca Al-Qur’an Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VI SD
Muhammadiyah Ambon.
2. Manfaat Praktis
Akan membantu lembaga Pendidikan Formal dan kampus IAIN Ambon untuk
mensosialisasikan pendidikan non formal dalam meningkatkan prestasi
belajar siswa.
E. Definisi Operasional
Agar tidak salah dalam penafsiran, berikut ini adalah defenisi operasional
yang berkaitan dengan judul penelitian ini diantaranya adalah :

5

1. Pengaruh adalah daya yang timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut
membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.5
2. Pendidikan adalah suatu proses untuk mengembangkan semua aspek
kepribadian manusia, yang mencakup pengetahuan, nilai serta sikapnya, dan
keterampilannya.6
3. Pendidikan non formal adalah pendidikan yang teratur dengan sadar
dilakukan tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan
ketat.7
4. TPQ dalah unit pendidikan non formal jenis keagaman berbasis komunitas
muslim yang menjadikan al-qur’an materi utamanya.8
5. Hasil belajar adalah hasil karya yang dicapai.9
6. Belajar adalah proses tingka laku pada diri individu berkat adanya interaksi
antara indivu dengan individu dan individu dengan lingkuangannya sehingga
mereka mampu berinteraksi dengan lingkungannaya.10
7. Siswa adalah murit, peserta didik, pelajar, SD, SMP, dan SMA.11

5

Ali Muhammad, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen, (Jakarta; PT. Pustaka
Amani), hlm. 301.
6
H. Burhanuddin Salam, Pengantar Pedagogik (Dasar-dasar Ilmu Mendidik), (Cet.I: Jakarta:
PT. Rinika Cipta), hlm.10.
7
Soelaiman Joesoef, Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah,(Cet. IV: Jakarta; PT. Bumi
Aksara), hlm 79.
8
http://edukasi.kompasiana.com./2011/06/11/pendidikan-karakter-berbasis-taman-pendidkanalqur’an-tpatpq. diakses pada tanggal 10 November 2013.
9
Indrawan WS, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jomblang: PT. Lintas Media), hlm. 407
10
Ismail DP, Kurikulum dan Pembelajaran Konsep, Teori, dan praktek,(Cet.I;Yogyakarta:
Graha Guru), hlm 2009.
11
Indrawan WS, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jombang: PT. Lintas Media), hlm. 488.
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Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pengaruh pendidikan non formal
terhadap hasil belajar siswa adalah daya yang timbul dari diri siswa untuk
mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pendidikan Non Formal
1. Pengertian pendidikan non formal
Pendidikan non formal adalah jalaur pendidikan diluar pendidikan formal
yang dapat dilaksanakan secara terstuktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non
formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui
proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah daerah
dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
Menurut Soelaiman Joesoef, pendidikan non formal adalah pendidikan yang
teratur dengan sadar dilakukan tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan-peraturan
yang tetap dan ketat.12
Sedangkan menurut Marzuki, pendidikan non formal adalah proses belajar
yang terjadi secar terorganisasi diluar system persekolahan atau pendidikan formal,
baik dilaksanakan terpisah maupun merupakan bagian penting dari suatu kegiatan
yang lebih besar yang dimaksudkan untuk melayani sasaran anak didik tertentu dan
belajarnya tertentu pula.13

12

Soelaiman Joesoef, Konsep dasar pendidikan Luar Sekolah,(Cet. I; Jakarta: PT. Bumi
Aksara), hlm. 79
13
H. M. Saleh marjuki, Pendidikan Non Formal, (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya,
2010), hlm. 106.
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Dengan adanya pengertian diatas rupanya pendidikan non formal berada
antara pendidikan informal dan pendidikan formal. Dalam pendidikan non formal
berturut-turut dibicarakan:
a. Dasar Pelaksanaan Pendidikan Non Formal
Konsep pendidikan seumur hidup (life long education) mulai dimayarakat melalui
kebijakansanaan Negara (Ketetapan MPR No.IV/MPR/1973 jo ketetapan MPR
No.

IV/MPR1978), tentang GBHN

yang menetapkan

prinsip-prinsip

pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia watak
bangsa,14 antara lain:
Pada Bab IV bagian pendidikan, GBHN menetapkan:


Pendidikan berlansng seumur hidup dan dilaksanakan didalam lingkungan
rumah tangga, sekolah, dan masyarakat.

Karena itu pendidikan adalaah

tanggung jawab bersaama antara keluarga, masyarakat, dan pemerinta.


Pendidikan juga menjangkau program-program luar sekolah, yaitu pendidikan
yang

bersifat

kemasyarakatan,termasuk

kepramukaan,

latihan-latihan

keterampilan dan pemberantasan buta huruf dengan mendayagunakan sarana
dan prasarana yang ada.


Ketentuan UU SPN No. 20 Tahun 2003 pada Bab VI pasal 13 ayat disebutkan
bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan

14

H. Burhanuddin Salam, Pengantar Pedagogik (Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan),(Cet
I;Jakarta: PT. Rineka Cipta), hlm. 205-206.
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informal yang dapat saling melengkapi dan perkaya.15 UU No 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, yang menyebutkan bahwa
pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
karakter

serta

peradaban

bangsa

yang

bermartabat

dalam

rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.
b. Tujuan Pendidikan Non Formal
Pendidikan non formal mempunyai tujuan pendidikan ditentukan oleh bentuk
pendidikan formal itu sendiri sesuai dengan jenisnya. Menurut Wahyunni,
pendidikan non formal dapat

sebagi pengganti, pelengkap, penambah, juga

pengembang pendidikan fotmal dan infotmal.16
c. Fungsi Pendidikan Non Formal
Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan
menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta
pengembangan sikap dan kepribadian profesinal.17

15

Ria Amelia, hubungan pendidikan formal, non formal, dan informal dengan prestasi
belajar siswa.(Cet. II: PT. Rineka Cipta,2010). hlm. 70.
16
Soelaiman Joesoef, Konsep dasar pendidikan Luar Sekolah,(Cet. I; Jakarta: PT. Bumi
Aksara), hlm. 80.
17
Ibid, hlm. 81.
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d. Jenis Pendidikan Non Formal
Jenis pendidikan non formal meliputi kecakapan, pendidikan anak usia dini,
pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan

perempuan, pendidikan

kesastraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja. Pendidikan kesetaraan
meliputi paket A, paket B, paket C, serta pendidikan lain yang dibutuhkan untuk
pengembangan kemampuan peserta didik seperti: pusat kegiatan belajar
masyarakat (PKBM), lembaga krusus, lembaga pelatihan, kelompak belajar,
majelis tak’lim, sanggar dan lain sebagainya, serta pendidikan lain yang
ditunjukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.18
e. Karakteristi Pendidikan Non Formal
Menurut Wahyudin, krakteristik pendidikan non formal antara lain:
1. Lebih menekankan pada pengembangan keterampilan praktis
2. Peserta didik lebih bersifat heterogen
3. Isi pendidikan ada yang terprogam secara tertulis ada pula tidak.
4. Dapat terstruktur,berjenjang, dan berkesinabungan dapat pula tidak
5. Waktu pendidikan terjadwal tidak ketat atau tidak terjadwal, lama pendidikan
relative singkat
6. Cara pelaksanaan bersifat aktificial mungkin juga bersifaat wajar
7. Kredential mungkin ada dan mungkin pula tidak.19

18

Ibid, hlm.84.
Ibid, hlm. 85.

19
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B. Taman Pendidikan Al-Qur’an
1. Pengertian Taman Pendidikan Al-Qur’an
Menurut depertemen agama, taman Pendidikan Al-Qur’an/Al-Qur’an adalah
unit pendidikan non formal jenis keagamaan berbasis komunitas muslim yang
menjadikan al-qur’an sebagai materi utamanya, dan diselenggarakan dalam sausana
yang indah, bersih, rapi, nyaman dan menyenangkan sebagai cerminan nilai simbolis
dan filosofi.20 Taman pendidikan Al-Qur’an (TPA/TPQ) adalah lembaga atau
kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non-formal jenis
keagamaan islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran Al Qur’an, serta
memahami dasar-dasar dinul Islam pada anak usia sekolah dasar dan atau madrasah
ibtidaiyah (SD/MI). Batasan Usia Batasan usia anak yang mengikuti pendidikan Al
Qur’an pada Taman Pendidikan Al Qur’an adalah anak-anak berusia 7 – 12 tahun.
Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 pasal 24 ayat 2 tentang Pendidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan menyatakan bahwa Pendidikan Al-Qur’an terdiri
dari Taman Kanak-Kanak AL Qur’an (TKA/TKQ), Taman Pendidikan Al Qur’an
(TPA/TPQ), Ta’limul Qur’an lil Aulad (TQA), dan bentuk lainnya yang sejeis.
Perkembangan lembaga pendidikan Al-Qur’an yang begitu pesat menandakan makin
meingkatnya kemampuan kesadaran masyarakat. akan pentingnya kemampuan baca
tulis Al-Qur’an dan keberadannya di Indonesia.

20

http://edukasi.kompasiana.com./2011/06/11/pendidikan-karakter-berbasis-tamanpendidkan-alqur’an-tpatpq. diakses pada tanggal 10 November 2013.
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Keberdaan pendidikan Al-Qur’an tersebut membawa misi yang sangat
mendasar terkait dengan pentingnya memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai
Al-Qur’an sejak usia dini. Kesemarakan ini menemukan momentumnya pada tahun
1990-an setelah ditemukan berbagai metode dan pendekatran dalam pembelajaran
membaca Al-Qur’an. Kini lembaga pendidikan Al-Qur’an berupa TKA/TKQ,
TPA/TPQ dan TQA atau sejenisnya telah cukup eksis. Dengan disahkannya PP No.
55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, makin
memperkokoh keberadaan lembaga pedidikan Al-Qur’an ini, sehingga menuntut
penyelenggaraannya lebih professional. Apa perbedaan TKA,TPQ dan TKQ.
Menurut peneliti, Taman Pendidikan Al Qur’an (disingkat (TPA/TPQ))
adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan
nonformal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran
membaca Al Qur’an sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar dinul Islam pada
anak usia taman kanak-kanak, sekolah dasar dan atau madrasah ibtidaiyah (SD/MI)
atau bahkan yang lebih tinggi.
2. Karakteristik Pengajaran Ditaman Pendidikan Al-Qu’an
Menurut Suyanto, ada sembilan pilar karakter pada taman pendidikan al-qur’an yang
berasal dari nilai-nilai luhur universal yaitu:21
a. Karakter cinta Tuhan dan segenap penciptaan-Nya
b. Kemandirian dan tanggung jawab
c. Kejujuran/amanah dan diplomatis
21

Ibid.
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d. Hormat dan santun
e. Dermawan dan suka tolong-menolong serta gotong royng/kerja sama
f. Percaya diri dan pekerja keras
g. Kepemimpinan dan keadilan
h. Baik dan rendah hati
i. Karakter toleransi, kedamain dan kesatuan
3. Standar Nasional Pendidikan Pada Taman Pendidikan Al-Qur’an
Ada delapan standar nasional pada taman pendidikan al-qur’an menurut PP
No.19 Tahun 2005, yaitu:22
a. Standar Isi
Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang
dituangkan dalam kriteria tententang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian,
kompetensi pelajaran, dan silabus pembelajaran yang dipenuhi oleh peserta didik
pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
Ruang lingkup materi di taman pendidikan Al-Qur’an mencakup materri
pendidikan, yang meliputi materi pokok, materi hafalan, dan kegiatan ekstra.
Misalnya materi pokok diantaranya membaca al-qur’an dengan fasih dan tartil,
menulis huruf-huruf dengan baik dan benar, dan ilmu tajwid dll.
b. Standar Proses
Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan
pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar
22

Ibid.
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kompetensi lulusan. Proses pembelajaran di TPQ lebih menekankan pada dimensi
akhlak.
Peserta didik (santri/santiawati) TPQ akan mendapatkan pendampingan yang
lebih intensif dibandingkan pendidikan formal di sekolah. Hal ini dilakukan dengan
tujuan dapat menumbuhkan rasa nyaman dalam belajar sehingga materi yang
disampaikan lebih mudah dipahami, lebih jauh lagi agar lebih mudahh
diimplementasiikan dalan kehidupan keseharian. Materi yang biasa digunakan di
taman pendidikan al-qur’an adalah cara siswa (santri) aktif yang dilaksanakan secara
klasikal dan privat.
c. Standar Kopetensi Lulusan
Standar kompetensi lulusan adalah kulifikasi kemampuan lulusan yang
mencakkup sikap, pengetahuan, dan keterapilan. Berikaut ini adalah target
kompetensi lulusan di taman pendidikan al-qur’an :


Peserta didik mampu membaca al-qur’an dengan benar, sesuai dengan kaidakaida ilmu tajwaid.



Khatam membaca al-qur’an dengan benar.



Mengetahui dasar-dasar ulumul qur’an.



Mengetahhui dasar-dasar agama kaida (akidah akhlak) yang dikemas BCM
(bermain, cerita, dan menyanyi).



Menguasai tata aturan wudhu dan sholat.
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Dapat melakukan sholat dengan baik dan terbiasa hidup dengan suasana yang
islami.



Dapat menghafal seluruh bacaan sholat, beberapa surat pendek, ayat- ayat
pilihan dan do’a sehari-hari



Dapat menulis (menyalin) ayat al-qur’an dengan benar dan lancer.

d. Standar pendidik dan tenaga pendidika
Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan
prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
Tenaga kependidikan di taman pendidikan al-qur’an terdiri dari kepala unit, guru, tata
usaha.
e. Standar Sarana Dan Prasarana
Standar sarana dan prasana adalah standara nasional pendidikan yang
berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruangan belajar, tempat berolahraga,
tempat beribadah, perpustakaan, laboratium,bengkel bekerja, tempat bermain, tempat
berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses
pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
f. Standar Pengelolaan
Standar pengelolaaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan
dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat
satuan pendidikan kabupataen/kota, provinsi atau nasional agar tercapai efesien dan
efektifitas penyelenggaran pendidikan. Pengelolaan yang ada di TPQ adalah :

16



Pembelajaran TPQ dilakukan melalaui pendekatan klasikal dan privat.



Bahan ajar disesuaikan dengan kurikulum sesuai dengan tingkatannya (usia
peserta didik).



Metode pembelajaran disesuai dengan usia perkembangan dengan anak
dengan memperhatiakan prinsip “bermain sambil belajar” atau “belajar seraya
bermain”.



Media pembelajaran kendaklah menarim dan menyenangkat anak, aman dan
tidak membahayakan, memenuhi unsur keindahan dan kerapian, dapat
membangkitkan kreativitas anak, dan mendukung paket pengajaran yang
diprogramkan.



Penilaian mencakup aspek kognitif, aafektif, dan psikomotorik yang
dilakukan secara berkelanjutan.

g. Standar pembiayaan
Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya
biaya opersi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Sumber pendanaan
taman pendidikan al-qur’an diupayakan melalui berbagai cara dan sumber, antara
lain:


Infak santri



Dana masyarakat/donator



Dana pemerintah (APBD/APBN)



Sumber lain yang halal dan tidak mengikat
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h. Standar penilaiaan pendidikan
Standar penilaiaan pendidikan adalah standar pendidikan nasional pendidikan
yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan istrumen penilaian hasil belajar
peserta didik. Sisitem penilaian di taman, pendidikan al-qur’an dilaksanakan setiap
hari, setiap semester ada penilaian dan pembagian hasil santri berupa raport tahun dua
kali (tahap I menamat jilid VI dan tahap II belajar al-qur’an).
Ujian di taman pendidikan al-qur’an dimaksutkan untuk mengetahui sejauh
mana kemampuan santri dalam menyerap pembelajaran yang telah disampaikan oleh
para guru/ustadz. Bagi yang telah lulus ujian akhir TPQ diberikan ijazah dalam
ucapan khataman (wisuda). Standar wisuda TPQ adalah santri yang telah mencapai
standar kompetensi kelulusan sebagaimana tesebut diatas. Semua santri yang
dinyatakan

lulus,

berhak

mendapatkan

saartifikat/ijazah

dari

Darwil

LPPTKA/BKPRMI/BADKO TKA/TPA Tk. Provinsi.
C. Hasil Belajar
1. Pengertian Belajar
Belajar adalah suatu proses usaha di lingkungan seseorang untuk
memeperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai
hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.23Senada dengan
itu, menurut Dimiyati dan Mujiono belajar adalah proses internal yang kompleks,

23

Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta: PT. Grasindo,
2010), hlm. 2.
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yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.24Jadi, belajar adalah
perubahan yang terdiri dalam diri seseorang baik sifat maupun jenisnya karena itu
sudah tentu setiap perubahan dalam diri seseorang merupakan dalam arti belajar yang
digambarkan dalam bentuk pengetahuan latihan dan keterampilan.
Pengertian belajar dapat melukiskan tingkah pencapaian peserta didik atau
pembelajaran yang ditetapkan.Hasil belajar tercermin dalam kepribadian peserta
didik berupa perubahan tingkah lakunya bahwa hasil belajar itu menggambarkan
kemampuan yang dimiliki peserta didik baik dalam aspek koknitif, afektif dan
psikomotorik.Sedangkan prestasi belajar adalah hasil yang dicapai seseorang peserta
didik setelah melakukan perbuatan belajar.Hasil belajar merupakan tingkat
penguasaan terhadap seseutu yang diperoleh dalam belajar, sesuatu yang diperoleh itu
berbeda-beda yakni ada yang memperoleh nilai tinggi, sedang dan rendah. Melalui
kegiatan belajar mengajar secara perlahan-lahan akan terjadi pada individu.25
Proses pendidikan mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yang dapat
dikategorikan menjadi tiga bidang, yakni bidang kognitif (penguasaan intelektual),
bidang afektif (berhubungan dengan sikap dan nilai) serta bidang psikomotorik
(kemampuan/keterampilan untuk bertindak/prilaku).26Tipe belajar hasil kognitif
meliputi tipe belajar hasil pengetahuan hafalan (knowledge), tipe hasil belajar
24

Dimiyati dan Mujiono, Belajar dan Pembelajaran, (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2010),

hlm. 18.
25

Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011),

hlm. 34.
26

Robertus Angkowo dan A. Kosasih, Optimalisasi Media Pembelajaran, (Jakarta: Grasindo,
2007), hlm. 56.
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pemahaman (comprehention), tipe hasil belajar penerapan (aplicationi), tipe belajar
hasil analisis, dan tipe belajar evaluasi. Tipe hasil belajar afektif berkenaan dengan
sikap dan nilai.27Sedangkan tipe hasil belajar bidang psikomotorik tampak dalam
bentuk keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak individu (perseorangan).28
Hasil belajar atau achievement merupakan realisasi atau pemekaran dari
kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang.Penguasaan
hasil belajar oleh sesorang dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk
penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir maupun keterampilan motorik.29
Jadi, hasil belajar baca al-qur’an yang dilihat dari tes hasil belajar berupa
keterampilan pengetahuan intelegensi, kemampuan dan bakat individu yang diperoleh
di sekolah biasanya di cerminkan dalam bentuk nilai-nilai tertentu. Tes bertujuan
untuk membangkitkan pesertahasil didik agar dapat mengorganisasikan pelajaran
baca al-qur’an dengan baik.
Hasil belajar merupakan tingkat penguasaan terhadap sesuatu yang diperoleh
di dalam belajar. Sesuatu yang diperoleh itu berbeda-beda yakni ada yang
memperoleh nilai tinggi, sedang dan rendah melalui kegiatan pembelajaran secara
perlahan-lahan akan terjadi perubahan pada individu.30

27

Ibid.
Ibid,hlm. 57.
29
Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2005) hlm.5.
28

30

Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya., hlm. 65.
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Bahwasanya penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap
hasil belajar yang dicapai peserta didik dengan kriteria tertentu. Hal ini
mengisyaratkan bahwa objek yang dinilainya adalah hasil belajar peserta didik, hasil
belajar peserta didik pada hakekatnya adalah perubahan tingkah laku, tingkah laku
sebagai hasil belajar yaitu perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung
secara berkesinambungan tidak statis, satu perubahan yang terjadi akan menyebabkan
perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan ataupun proses belajar
berikutnya, misalnya jika seorang anak belajar menulis, maka ia akan mengalami
perubahan dari tidak dapat menulis menjadi dapat menulis.31 Perubahan inilah yang
disebut dengan belajar.
2.

Prinsip-Prinsip Belajar
Mempelajari uraian-uraian terdahulu, maka calon guru atau pembimbing

seharusnya sudah dapat menyusun sendiri prinsip-prinsip belajar, yaitu prinsip belajar
yang dapat dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang berbeda, dan oleh setiap
peserta didik secara individual.32 Adapun prinsip-prinsip belajar sebagai berikut :
a. Berdasarkan persyaratan yang diperlukan untuk belajar
Berdasarkan persyaratan belajar, dapat dilihat sebagai berikut:
1. Dalam belajar setiap peserta didik harus diusahakan partisipasi aktif,
meningkatkan

minat

dan

membimbing

untuk

mencapai

intruksional.

31

Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan., hlm. 23.
Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya., hlm. 27.

32
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tujuan

2. Belajar harus dapat menimbulkan rainfocement dan motivasi yang kuat
pada peserta didik untuk mencapai tujuan intruksional.
3. Belajar

perlu

lingkungan

yang

menantang

dimana

anak

dapat

mengembangkan kemampuannya bereksplosasi dan belajar dengan
efektif.
4. Belajar perlu ada interaksi peserta didik dengan lingkungannya.
b. Sesuai Hakekat Belajar
Sesuai hakikat belajar dapat dilihat sebagai berikut:
1. Belajar itu proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap menurut
perkembangannya.
2. Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, dan diskoveri.
3. Belajar adalah proses kontingguitas (hubungan antara pengertian yang
satu dengan pengertian yang lain). Sehingga mendapatkan pengertian
yang diharapkan.33
c. Sesuai materi (bahan yang harus dipelajari)
Bahan atau materi belajar dapat dilihat sebagai berikut:
1. Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur,
penyajian yang sederhana, sehingga peserta didik mudah menangkap
pengertiannya.
2. Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai dengan
tujuan instruksional yang harus dicapainya.
33

Ibid
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3. Syarat keberhasilanbelajar.

d. Syarat-syarat belajar yang harus diperhatikan pendidik atau anak didik adalah:


Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga peserta didik dapat
belajar dengan tenang.



etisi,

dalam

proses

belajar

perlu

ulangan

berkali-kali

agar

pengertian/keterampilan/sikap itu mendalam pada peserta didik.34
D. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan teoritik diatas, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan
sebagai berikut:
1. Hipotesis alternatife (Ha): “ada Pengaruh Pendidikan Non Formal (TPQ AlIkhlas) pada Mata Pelajaran Baca Al-Qur’an terdapat Hasil Belajar Siswa
Kelas VI SD Muhammadiyah Ambon?
2. Hipotesis nihil (Ho): “tidak ada Pengaruh Pendidikan Non Formal (TPQ AlIkhlas) pada Mata Pelajaran Baca Al-Qur’an terdapat Hasil Belajar Siswa
Kelas VI SD Muhammadiyah Ambon?

34

Slameto, Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya., hlm.28.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian
Tipe penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu pencarian data dengan
interpretasi yang tepat. Bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematik,
faktual, dan akurat suatu keadaan yang berjalan pada saat penelitian dan memeriksa
sebab-sebab dari suatu gejala tertentu untuk menggambarkan pengaruh Pendidikan
Non Formal (TPQ Al-Ikhlas) Pada Mata Pelajaran Baca Al-Qur’an Terhadap Hasil
Belajar Siswa Kelas VI SD Muhammadiyah Ambon.
B. Waktu dan Tempat Penelitian
1. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama sebulan terhitung 01 Februari s/d 01 Maret
2014
2. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah Ambon.
C. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa Kelas VI SD Muhammadiyah
Ambon dengan jumlah siswa 20 orang.
D. Variabel Dan Indikator Penelitian
Yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah:
1. Variabel bebas (X) adalah Taman Pendidikan Al-Qur’an dengan indicator:
baca al-qur’an.
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2. Variabel terikat (Y) adalah hasil belajar siswa dengan indicator: nilai.
E. Jenis Dan Sumber Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri atas dua yasitu:
1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari peneliti pada saat
melakukan penelitian melalui wawancara dan angket.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur berupa referensi, hasil
penelitian yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
F. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data dalam penelitian digunakan teknik pengumpulan data
sebagai berikut:
1. Observasi yaitu suatu cara pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan
penglihatan secara langsung yaitu penglihatan langsung pada saat proses
pembelajaran di dalam kelas tepat waktu di SD Muhammadiyah Ambon.
2. Angket/kuesioner, teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara
tertulis dalam bentuk daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang
berkaitan dengan pengaruh Pendidikan Non Formal (TPQ Al-Ikhlas) pada
Materi Baca Al-Qur’an Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VI SD
Muhammadiyah Ambon.
3. Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung
secara lisan di mana satu atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung
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informasi dari peserta didik atau keterangan yang digunakan pada saat
penelitian.35
G. Teknik Analisis Data
Data penelitian ini diolah dengan menggunakan dua teknik analisis yaitu analisis
Statistik deskriptif dan korelasi product moment person.
1. Analisis statistik deskriptif
Untuk menganalisis data yang diperoleh melalui angket, kemudian
dianalisis dengan menggunakan uji presentase dengan menggunakan rumus
sebagai berikut:
P =

× 100 %

Keterangan : P = Presentase
F = Jumlah jawaban sementara
N

= Jumlah responden

100 % = Bilangan tetap.36
Selanjutnya untuk melihat Pengaruh Pendidikan Non Formal (TPQ Al-Ikhlas)
Pada Mata Pelajaran Baca Al-Qur’an Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa
Kelas VI SD Muhammadiyah. Sebaran nilai yang diperoleh kemudian disajikan
35

Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Cet. I; Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2005), hlm. 219.
36

M. Ngalim Purwanto, Prinsip- Prinsip dan
(Cet. XV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 102.
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Teknik

Evaluasi

Pengajaran,

dalam tabel distribusi frekuensi sehingga dapat menggambarkan kedudukan suatu
nilai sesuai dengan pedoman penelitian yang digunakan. Pedoman penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman Penilaian Acuan Patokan (PAP).
Tujuan PAP adalah untuk mengetahui kemampuan seseorang menurut patokan
tertentu.37 Pedoman PAP adalah sebagai berikut:
Tabel 1. 1 Penilaian Acuan Patokan (PAP)
Interval Nilai
Angka
80 - 100

Kualifikasi
Huruf
A

Baik sekali

66 - 79

B

Baik

56 - 65

C

Cukup

40 - 55

D

Kurang

0 - 39

E

Gagal

2. Korelasi product moment person (r2)
Data yang diperoleh dengan menggunakan analisa statistik deskriptif yakni
untuk mengukur pendidikan non formal (TPQ Al-Ikhlas) dengan hasil belajar
siswa yang diteliti dengan persentase. Untuk mengukur etos kerja guru terhadap

37

Suharsimi Arikunto, Dasar- Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003),

hlm. 245.
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kedisiplinan peserta didik dari skor yang diperoleh, maka rumus yang
digunakan adalah korelasi product moment yaitu:

rxy 

n( x

n( xy )  ( x).(  y )
2



)  ( x ) 2 n( y 2 )  ( y ) 2



Keterangan:
rxy

= Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

∑X

= Jumlah seluruh skor X

∑Y

= Jumlah seluruh skor Y

∑ XY

= Jumlah hasil perkalian tiap-tiap skor X dan Y

N

= Jumlah responden.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Sejarah Singkat SD Muhammadiyah
SD Muhammadiyah Ambon

merupakan salah satu lembaga pendidikan

formal terhadap asas dibawah Majelis Dikdinasman Muhammadiyah wilayah Maluku
tertua di Indonesia yang berpusat di kota Ambon. Yayasan pendidikan ini lahir pada
tanggal 2 Mei 1946 yang bertepatan dengan masa revolusi fisik Negara Republik
Indonesia melawan penjajah jepang. Yayasan ini pada awalnya hanya memiliki 2
program saja, yaitu pendidikan olah raga dan dakwah kepada generasi muda Islam di
Ambon.
Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 1952, majelis Dikdisman SD
Muhammadiyah mendirikan 2 buah lembaga pendidikan dasar, yaitu Sekolah Dasar
(SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). pada tanggal 21 Oktober 1963,
Muhammadiayah resmi berbadan hukum dengan nama Yayasan Muhammadiyah
berdasarkan Akte Notaris Nomor 14. Sejak itu Muhammadiyah selanjutnya mulai
berekspansi keseluruh pelosok kepulauan Maluku termasuk Maluku Utara.
Sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 1997 Yayasan Muhammadiyah telah
mengalami beberapa kali perubahan Akte Notaris :
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1. Pada tahun 1974 akibat penyempurnaan kepengurusan.
2. Pada tahun 1986 sebagai konsekuensi dari tuntutan Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1986.
3. Pada tahun 1997 sebagai akibat dari keadaan sebagian pengurus yang
sudah uzur dan meninggal dunia.
2. Visi dan Misi SD Muhammdiyah
a. Visi
Terwujudnya peserta didik: “unggul dalam intelektul, anggun dalam
moral, serta berwasan global”.
b. Misi Sekolah
1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga
potensi peserta didik dapat berkembang secara maksimal.
2. Memberikan kesempatan untuk mengenbangkan aspek kognitif,
afektif, dan psikomotorik, guna insane pemecah masaalah.
3. Mengembangkan pembelajaran berbasis IT dan kemampuan berbahasa
asing.
4. Mengembangkan budaya disiplin dan etos kerja yang tinggi.
5. Membentuk lingkungan pendidikan di sekolah yang mampu
menumbuhkan dan meningkatkan kualitas keagamaan siswa dengan
menetapkan hari al-qur’an setiap hari sabtu.
6. Membangkitkan semangat berprestasi seluruh warga sekolah.
7. Menumbuhkan kesadaran kepedulian terhadap lengkungan.
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Tabel 4.1 Daftar Nama Guru SD Muhammadiyah 2014 2015
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nama
Yasmin Kamsurya
Aba Rahantan
Marni Wagola
Nurhayati Elly
Wa Linda
Yohoya Narahaubun
Murni Hayoto
Aminah Letsoin
Jaramiah Kelrey
Hartati Tutupoho
Rahmawati
Rumalesin
Haikal Tatisina
A. Mahulete
Ira Saad
M. Katin Bisry
S. A. Tanassy
Henny Elly
Hastuti Sampulawa
O. Tuankotta
Rusni Hataul
Yani Kaimudin
Saida Sopaliu
Tina Soulissa
Ani Mahu
Salamah Siah

NIP
197811112003121006
197104092007011118
197102032007012021

198102212009042008
196605101989041002
197501012010012007
197506102005012018
197304122008
197409252008042003

Pangkat/Golongan
Penata/ III C
II C
Penata Muda /III A
Pengatur Muda/ II B
Pembina / IV A
Pengatur / II D
Pengatur Muda / II B

Jabatan
MAPEL
MAPEL
MAPEL
Guru Kelas
Guru Kelas
MAPEL
Guru Kelas
Guru Kelas
Guru Kelas
Guru Kelas
MAPEL

Status
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS

Guru Kelas
Guru Kelas
Guru Kelas
Guru Kelas
Guru Kelas
Guru Kelas
Guru Kelas
Guru Kelas
Guru Kelas
Guru Kelas
Guru Kelas
Guru Kelas
Guru Kelas
Guru Kelas

HNS
HNS
HNS
HNS
HNS
HNS
HNS
Honda
Honda
Honda
Honda
Honda
Honda
Honda

Kepala Sekolah

Yasmin Kamsurya, MPd
NIP. 197811112003121006
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Tabel 4.2 Data Siswa SD Muhammadiyah tahun Pelajaran 2014/2015
Tahun ajaran

2014/1015

Kelas

Jumlah

Jumlah Siswa

L

P

I

31

43

74 siswa

II

32

50

82 siswa

III

36

35

71 siswa

IV

26

37

63 siswa

V

25

43

68 siswa

VI

28

25

53 siswa

178

223

Jumlah

441swa

B. Deskripsi Hasil Penelitian
Berdasarkan data melalui pengaruh pendidikan non formal (TPQ Al-Ikhlas)
pada mata pelajar baca al-qur’an dalam meningkatkan hasil belajar sisiwa kelas VI
SD Muhammadiyah

Ambon . Keseluruhan dari siswa SMP Al-Hilaal Ambon

berjumlah 53 orang. Namun yang menjadi subjek penelitian berjumlah 20 siswa yang
diambil dari kelas VI.
1. Deskripsi hasil angket pengaruh Pendidikan Non Formal (TPQ Al-Ikhlas)
Pada Mata Pelajaran Baca Al-Qur’an Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VI
SD Muhammdiyah Ambon.
Tabel 4.3 Distribusi Presentase Guru Mata Pelajaran Baca Al-qur’an
Memberikan Pengajaran Berdasarkan Tujuan Pembelajaran.
.
No.
Kualifikasi
Frekuensi
Presentase (%)
1.
Selalu
12
60 %
2.
Sering
7
35 %
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3.
4.
5.

Kadang-kadang
1
5%
Tidak
0
0%
Tidak sama sekali
0
0%
20
100 %
Jumlah
Sumber Data : Olah Data Angket Pendidikan Non Formal (TPQ Al-Ikhlas).
Berdasarkan tabel 4.3 di atas maka diketahui bahwa :
a. Siswa yang menjawab selalu adalah

× 100 % = 60 %.

b. Siswa yang menjawab sering adalah

× 100 % = 35 %.

c. Siswa yang menjawab kadang-kadang adalah

× 100 % = 5 %.

d. Siswa yang menjawab tidak adalah = 0.
e. Siswa yang menjawab tidak sama sekali adalah = 0.
Berdasarkan distribusi presentase di atas, maka diketahui bahwa 12 siswa
(60%) yang menjawab selalu, 7 siswa (35%) menjawab sering, 1 siswa (5%) yang
menjawab kadang-kadang. Dengan demikian menunjukan bahwa guru mata pelajaran
baca al-qur’a selalu memberikan pengajaran dengan Siswa yang menjawab kadangkadang adalah baik sesuai tujuan pembelajaran.
Tabel 4.4 Distribusi Presentase Materi Baca Al-qur’an dipahami Oleh Siswa.
No
1.
2.
3.
4.
5.

Kualifikasi
Frekuensi
Presentase (%)
Selalu
11
55 %
Sering
7
35 %
Kadang-kadang
2
10 %
Tidak
0
0%
Tidak sama sekali
0
0%
20
100 %
Jumlah
Sumber Data : Olah Data Angket Pendidikan Non Formal (TPQ Al-khas)
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Berdasarkan tabel 4.4 di atas maka diketahui bahwa :
a. Siswa yang menjawab selalu adalah

× 100 % = 55 %.

b. Siswa yang menjawab sering adalah

× 100 % = 35 %.

c. Siswa yang menjawab kadang-kadang adalah

× 100 % = 10 %.

d. Siswa yang menjawab tidak adalah = 0.
e. Siswa yang menjawab tidak sama sekali adalah = 0.
Berdasarkan distribusi presentase di atas, maka diketahui bahwa 11 siswa
(55%) yang menjawab selalu, 7 siswa (35%) yang menjawab sering, 2 siswa (10%)
yang menjawab kadang-kadang. Hal ini menunjukan bahwa materi yang disampaikan
kepada siswa selalu membuat siswa mudah memahaminya. Dengan demikian
menunjukan bahwa dalam proses pembelajaran guru mata pelajaran baca al-qur’an
selalu memberikan pemahaman yang baik kepada para siswa, dengan tidak cepat
dalam menyampaikan materi.
Tabel 4.5 Distribusi Presentase Guru Mata Pelajaran Baca Al-qur’an
Memberikan Penguatan Kepada Siswa.
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Kualifikasi
Frekuensi
Presentase (%)
Selalu
12
60 %
Sering
6
30 %
Kadang-kadang
2
10 %
Tidak
0
0%
Tidak sama sekali
0
0%
20
100 %
Jumlah
Sumber Data : Olah Data Angket Pendidikan Non Formal (TPQ Al-Iklas)
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Berdasarkan tabel 4.5 di atas maka diketahui bahwa :
a. Siswa yang menjawab selalu adalah

× 100 % = 60 %.

b. Siswa yang menjawab sering adalah

× 100 % = 30 %.

c. Siswa yang menjawab kadang-kadang adalah

× 100 % = 10 %.

d. Siswa yang menjawab tidak adalah = 0.
e. Siswa yang menjawab tidak sama sekali adalah = 0.
Berdasarkan distribusi presentase di atas, maka diketahui bahwa 12 siswa
(60%) yang menjawab selalu, 6 siswa (30%) menjawab sering, 2 siswa (10%) yang
menjawab kadang-kadang. Dengan demikian

menunjukan bahwa guru mata

pelajaran baca al-qur’an selalu memberikan penguatan kepada siswa.
Tabel 4.6 Distribusi Presentase Guru Mata Pelajaran Baca Al-qur’an Menguasai
Pembelajaran.
No.
Kualifikasi
Frekuensi
Presentase (%)
1.
Selalu
13
65%
2.
Sering
5
25%
3.
Kadang-kadang
2
10 %
4.
Tidak
0
0%
5.
Tidak sama sekali
0
0%
20
100 %
Jumlah
Sumber Data : Olah Data Angket Pendidikan Non Formal (TPQ Al-Ikhlas)
Berdasarkan tabel 4.6 di atas maka diketahui bahwa :
a. Siswa yang menjawab selalu adalah

× 100 % = 65 %

b. Siswa yang menjawab sering adalah

× 100 % = 25 %
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c. Siswa yang menjawab kadang-kadang adalah

× 100 % = 10 %

d. Siswa yang menjawab tidak adalah = 0.
e. Siswa yang menjawab tidak sama sekali adalah = 0.
Berdasarkan distribusi presentase di atas, maka diketahui bahwa 13 siswa
(65%) yang menjawab selalu, 5 siswa (25%) menjawab sering, 2 siswa (10%) yang
menjawab kadang-kadang. Dengan demikian menunjukan bahwa guru mata pelajaran
baca al-qur’an selalu menguasai setiap materi yang diberikan kepada siswa pada saat
proses pembelajaran.

Tabel 4.7 Distribusi Presentase Guru Membantu Siswa Yang Menghadapi
Kesulitan.
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Kualifikasi
Frekuensi
Presentase (%)
Selalu
0
0%
Sering
0
0%
Kadang-kadang
1
5%
Tidak
7
35%
Tidak sama sekali
12
60%
20
100 %
Jumlah
Sumber Data : Olah Data Angket Pendidikan Non Formal (TPQ Al-Iklhas)
Berdasarkan tabel 4.7 di atas maka diketahui bahwa :
a. Siswa yang menjawab selalu adalah = 0.
b. Siswa yang menjawab sering adalah = 0.
c. Siswa yang menjawab kadang-kadang adalah
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× 100 % = 5 %.

d. Siswa yang menjawab tidak adalah

× 100 % = 35 %.

e. Siswa yang menjawab tidak sama sekali adalah

× 100 % = 60 %.

Berdasarkan distribusi presentase di atas, maka diketahui bahwa 1 siswa (5%)
menjawab kadang-kadang, 7 siswa (35%) menjawab tidak, 12 siswa (60%) menjawab
tidak sama sekali. Dengan demikian menunjukan bahwa guru mata pelajaran baca alqur’an menyampaikan materi dengan baik dan dimengerti oleh siswa. Sehingga pada
saat evaluasipun siswa tidak merasa kesulitan.
Tabel 4.8 Distribusi Presentase Guru Baca Al- qur’an mengarahkan siswa kepada
hal-hal yang baik.
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Kualifikasi
Frekuensi
Presentase (%)
Selalu
14
70%
Sering
6
30%
Kadang-kadang
0
0%
Tidak
0
0%
Tidak sama sekali
0
0%
20
100 %
Jumlah
Sumber Data : Olah Data Angket pendidikan non formal (TPQ Al-Ikhlas)
Berdasarkan tabel 4.8 di atas maka diketahui bahwa :
a. Siswa yang menjawab selalu adalah

× 100 % = 70 %.

b. Siswa yang menjawab sering adalah

× 100 % = 30 %.

c. Siswa yang menjawab kadang-kadang adalah = 0.
d. Siswa yang menjawab tidak adalah = 0.
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e. Siswa yang menjawab tidak sama sekali adalah = 0.
Berdasarkan distribusi presentase di atas, maka diketahui bahwa 14 siswa
(70%) menjawab selalu, 6 siswa (30%) menjawab sering. Sebagai seorang guru harus
menjalin hubungan yang baik dengan siswa, karena guru merupakan contoh atau
panutan bagi para siswa.
Tabel 4.9 Distribusi Presentase Guru Baca Al-qur’an membimbing siswa untuk
mengamalkan nilai-nilai yang ada di PAI.
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Kualifikasi
Frekuensi
Presentase (%)
Selalu
12
60%
Sering
6
30%
Kadang-kadang
2
10 %
Tidak
0
0%
Tidak sama sekali
0
0%
20
100 %
Jumlah
Sumber Data : Olah Data Angket Pendidikan Non Formal (TPQ Al-Ikhlas)
Berdasarkan tabel 4.9 di atas maka diketahui bahwa :
a. Siswa yang menjawab selalu adalah

× 100 % = 60 %.

b. Siswa yang menjawab sering adalah

× 100 % = 30 %.

c. Siswa yang menjawab kadang-kadang adalah

× 100 % = 10 %.

d. Siswa yang menjawab tidak adalah = 0.
e. Siswa yang menjawab tidak sama sekali adalah = 0.
Berdasarkan distribusi presentase di atas, maka diketahui bahwa 12 siswa
(60%) menjawab selalu, 6 siswa (30%) menjawab sering, 2 siswa (10%) menjawab
kadang-kadang. Salah satu tujuan dalam proses pembelajaran yaitu agar siswa dapat
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memahami materi yang disampaikan oleh guru. Maka, seorang guru harus membantu
siswa jika siswa mengalami kesulitan dalam belajar.
Tabel 4.10 Distribusi Presentase Guru Baca Al-qur’an Mengamalkan Nilai-Nilai
Yang Ada disekolah
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Kualifikasi
Frekuensi
Presentase (%)
Selalu
15
75%
Sering
4
20%
Kadang-kadang
1
5%
Tidak
0
0%
Tidak sama sekali
0
0%
20
100 %
Jumlah
Sumber Data : Olah Data Angket pendidikan non formal (TPQ Al-Ikhlas)
Berdasarkan tabel 4.10 di atas maka diketahui bahwa :
a. Siswa yang menjawab selalu adalah

× 100 % = 75 %.

b. Siswa yang menjawab sering adalah

× 100 % = 20 %.

c. Siswa yang menjawab kadang-kadang adalah

× 100 % = 5 %.

d. Siswa yang menjawab tidak adalah = 0.
e. Siswa yang menjawab tidak sama sekali adalah = 0.
Berdasarkan distribusi presentase di atas, maka diketahui bahwa 15 siswa
(75%) menjawab selalu, 4 siswa (20%) menjawab sering, 1 siswa (5%) menjawab
kadang-kadang. Hal ini menunjukan bahwa tugas atau tanggung jawab seorang guru
bukan saja menyampaikan materi atau menyalurkan ilmu semata, tetapi guru
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merupakan pendidik. Di mana, seorang guru harus mengarahkan hal-hal yang baik
kepada siswa, agar siswa menjadi anak yang berguna di masyarakat.
Tabel 4.11 Distribusi Presentase Guru Mata Pelajaran Baca Al-qur’an Selalu
Membimbing Siswa Untuk Mengamalkan Nilai Yang Terkandung
Pada Mata Pelajaran Baca Al-qur’an.
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Kualifikasi
Frekuensi
Presentase (%)
Selalu
13
65%
Sering
7
35%
Kadang-kadang
0
0%
Tidak
0
0%
Tidak sama sekali
0
0%
20
100 %
Jumlah
Sumber Data : Olah Data Angke pendidikan non formal (TPQ Al- Ikhlas)
Berdasarkan tabel 4.11 di atas maka diketahui bahwa :
a. Siswa yang menjawab selalu adalah

× 100 % = 65 %.

b. Siswa yang menjawab sering adalah

× 100 % = 35 %.

c. Siswa yang menjawab kadang-kadang adalah = 0.
d. Siswa yang menjawab tidak adalah = 0.
e. Siswa yang menjawab tidak sama sekali adalah = 0.
Berdasarkan distribusi presentase di atas, maka diketahui bahwa 13 siswa
(65%) menjawab selalu, 7 siswa (35%) menjawab sering. Sebagai seorang guru
memiliki tanggung jawab untuk membimbing siswa kearah yang lebih baik, dan juga
membimbing siswa untuk mengamalkan nilai yang terdapat dalam mata pelajaran
baca al-qur’an dalam kehidupan bermasyarakat.
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Tabel 4.12 Distribusi Presentase Guru Mata Pelajaran Baca Al-qur’an Selalu
Menerapkan Nilai-Nilai Yang Terkandung Pada Setiap Materi
Pelajaran Yang Disampaikan.
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Kualifikasi
Frekuensi
Presentase (%)
Selalu
12
60%
Sering
7
35%
Kadang-kadang
1
5%
Tidak
0
0%
Tidak sama sekali
0
0%
20
100 %
Jumlah
Sumber Data : Olah Data Angket pendidikan non formal (TPQ Al-Ikhlas).
Berdasarkan tabel 4.12 di atas maka diketahui bahwa :
a. Siswa yang menjawab selalu adalah

× 100 % =60 %.

b. Siswa yang menjawab sering adalah

× 100 % = 35 %.

c. Siswa yang menjawab kadang-kadang adalah

× 100 % = 5 %.

d. Siswa yang menjawab tidak adalah = 0.
e. Siswa yang menjawab tidak sama sekali adalah = 0.
Berdasarkan distribusi presentase di atas, maka diketahui bahwa 12 siswa
(60%) menjawab selalu, 7 siswa (35%) menjawab sering, 1 siswa (5%) menjawab
kadang-kadang. Dengan demikian menunjukan bahwa guru mata pelajaran baca alqur’an selalu menerapkan nilai-nilai yang terkandung pada setiap materi pelajaran
yang disampaikan.
Berdasarkan data melalui penyebaran angket Pengaruh Pendidikan Non
Formal (TPQ Al-ikhlas) Pada Mata Pelajaran Baca Al-Qur’an Dalama Meningkatkan
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Hasil Belajar Siswa Kelas VI SD Muhammadiyah Ambon dengan responden 20
siswa, hasil selanjutnya dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 4.13 Distribusi Presentase Jawaban Angket Pengaruh Pendidikan Non Formal
(TPQ Al-ikhlas) Pada Mata Pelajaran Baca Al-Qur’an Dalama
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VI SD Muhammadiyah Kebun
Cengkeh Ambon.
Item Pertanyaan
No.
Selalu
Sering
KadangTidak
Tidak
kadang
sama sekali
F
%
F
%
F
%
F
%
F
%
1. 12
60%
7
35%
1
5%
0
0
0
0
2. 11
55%
7
35%
2
10%
0
0
0
0
3. 12
60%
6
30%
2
10%
0
0
0
0
4. 13
65%
5
25%
2
10%
0
0
0
0
5.
0
0
0
0
1
5%
7
35%
12
60%
6. 14
70%
6
30%
0
0
0
0
0
0
7. 12
60%
6
30%
2
10%
0
0
0
0
8. 15
75%
4
20%
1
5%
0
0
0
0
9. 13
65%
7
35%
0
0
0
0
0
0
10. 12
60%
7
35%
1
5%
0
0
0
0
570 %
275 %
60 %
35 %
60 %
Total
Sumber Data : Olah Data Angket pendidikan non formal (TPQ Al-Ikhals).
Berdasarkan data di atas, maka diketahui bahwa siswa yang menjawab selalu
570 %, yang menjawab sering sebanyak 275 %, yang menjawab kadang-kadang 60
%, yang menjawab tidak 35 %, dan yang menjawab tidak sama sekali sebanyak 60 %.
Dari hasil presentase tersebut menunjukan bahwa pendidikan non formal (TPQ AlIkhlas) pada mata pelajaran baca al-qur’an berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.
1. Deskripsi Presentase Angket Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Baca Alqur’an KelasVI SD Muhammadiyah Ambon.
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Tabel 4.14 Distribusi Presentase Kehadiran Siswa Tepat Pada Waktunya
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Kualifikasi
Frekuensi
Selalu
11
Sering
6
Kadang-kadang
3
Tidak
0
Tidak sama sekali
0
20
Jumlah
Sumber Data : Olah Data Angket Hasil Belajar Siswa.

Presentase (%)
55%
30%
15%
0%
0%
100 %

Berdasarkan tabel 4.14 di atas maka diketahui bahwa :
a. Siswa yang menjawab selalu adalah

× 100 % =55 %.

b. Siswa yang menjawab sering adalah

× 100 % = 30 %.

c. Siswa yang menjawab kadang-kadang adalah

× 100 % =15 %.

d. Siswa yang menjawab tidak adalah = 0.
e. Siswa yang menjawab tidak sama sekali adalah = 0.

Berdasarkan distribusi presentase di atas, maka diketahui bahwa siswa tepat
waktu berdasarkan presentase yaitu 11 siswa (55%) selalu tepat waktu, 6 siswa (30%)
sering, 3 siswa (15%) kadang-kadang. Dengan demikian menunjukan bahwa siswa
selalu tepat waktu pada mata pelajaran baca al-qur’an.
Tabel 4.15 Distribusi Presentase Pemahaman Siswa Terhadap Mata Pelajaran
Baca Al-Qur’an.
No.
1.

Kualifikasi
Selalu

Frekuensi
15
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Presentase (%)
75%

2.
3.
4.
5.

Sering
4
Kadang-kadang
1
Tidak
0
Tidak sama sekali
0
20
Jumlah
Sumber Data : Olah Data Angket Hasil Belajar Siswa.

20%
5%
0%
0%
100 %

Berdasarkan tabel 4.15 di atas maka diketahui bahwa :
a. Siswa yang menjawab selalu adalah

× 100 % = 75 %.

b. Siswa yang menjawab sering adalah

× 100 % = 20 %.

c. Siswa yang menjawab kadang-kadang adalah

× 100 % = 5 %.

d. Siswa yang menjawab tidak adalah = 0.
e. Siswa yang menjawab tidak sama sekali adalah = 0.
Berdasarkan distribusi presentase di atas, maka diketahui bahwa 15 siswa
(75%) yang menjawab selalu, 4 siswa (20%) yang menjawab sering, 1 siswa (5%)
yang menjawab kadang-kadang. Hal ini menunjukan bahwa dalam proses
pembelajaran berlangsung siswa aktif untuk mengikutinya. Sehingga siswa
memahami materi yang disampaikan oleh guru. Sejalan dengan itu inti dari proses
pembelajaran adalah agar materi yang disampaikan oleh guru dapat dipahami oleh
siswa.
Tabel 4.16 Distribusi Presentase Penerapan Nilai-Nilai Mata Pelajaran Baca AlQur’an Dalam Kehidupan Sehari-Hari.
No.
1.

Kualifikasi
Selalu

Frekuensi
16
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Presentase (%)
80%

2.
3.
4.
5.

Sering
3
Kadang-kadang
1
Tidak
0
Tidak sama sekali
0
Jumlah
20
Sumber Data : Olah Data Angketi Hasil Belajar Siswa.

15%
5%
0%
0%
100 %

Berdasarkan tabel 4.16 di atas maka diketahui bahwa :
a. Siswa yang menjawab selalu adalah

× 100 % = 80 %.

b. Siswa yang menjawab sering adalah

× 100 % = 15 %.

c. Siswa yang menjawab kadang-kadang adalah

× 100 % = 5 %.

d. Siswa yang menjawab tidak adalah = 0.
e. Siswa yang menjawab tidak sama sekali adalah = 0.
Berdasarkan distribusi presentase di atas, maka diketahui bahwa 16 siswa
(80%) yang menjawab selalu, 3 siswa (15%) yang menjawab sering, 1 siswa (5%)
yang menjawab kadang-kadang. Dengan demikian menunjukan bahwa materi yang
disampaikan oleh guru dipahami oleh siswa, sehingga siswa menerapkannya dalam
kehidupan sehari-hari.
Tabel 4.17 Distribusi Presentase Siswa Dalam Menyelesaikan Tugas Dari Guru
Baca Al-Qur’an.
No.
1.
2.
3.
4.

Kualifikasi
Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak

Frekuensi
10
8
2
0
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Presentase (%)
50%
40%
10%
0%

5.

Tidak sama sekali
0
20
Jumlah
Sumber Data : Olah Data Angket Hasil Belajar Siswa.

0%
100 %

Berdasarkan tabel 4.17 di atas maka diketahui bahwa :
a. Siswa yang menjawab selalu adalah

× 100 % = 50 %.

b. Siswa yang menjawab sering adalah

× 100 % = 40 %.

c. Siswa yang menjawab kadang-kadang adalah

× 100 % = 10 %.

d. Siswa yang menjawab tidak adalah = 0.
e. Siswa yang menjawab tidak sama sekali adalah = 0.
Berdasarkan distribusi presentase di atas, maka diketahui bahwa 10 siswa
(50%) yang menjawab selalu, 8 siswa (40%) yang menjawab sering, 2 siswa (10%)
yang menjawab kadang-kadang. Hal ini menunjukan bahwa siswa memiliki tanggung
jawab sehingga siswa dapat menyelesaikan tugas yang diberikan.
Tabel 4.18 Distribusi presentase siswa selalu menaati peraturan dari guru.
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Kualifikasi
Frekuensi
Selalu
10
Sering
8
Kadang-kadang
2
Tidak
0
Tidak sama sekali
0
20
Jumlah
Sumber Data : Olah Data Angket Hasil Belajar Siswa.
Berdasarkan tabel 4.18 di atas maka diketahui bahwa :
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Presentase (%)
50%
40%
10%
0%
0%
100 %

a. Siswa yang menjawab selalu adalah

× 100 % = 50 %.

b. Siswa yang menjawab sering adalah

× 100 % = 40 %.

c. Siswa yang menjawab kadang-kadang adalah

× 100 % = 10 %.

d. Siswa yang menjawab tidak adalah = 0.
e. Siswa yang menjawab tidak sama sekali adalah = 0.
Berdasarkan distribusi presentase di atas, maka diketahui bahwa 10 siswa
(50%) yang menjawab selalu, 8 siswa (40%) yang menjawab sering, 2 siswa (10%)
yang menjawab kadang-kadang. Hal ini menunjukan bahwa siswa selalu mematuhi
peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah, sehingga siswa mematuhi peraturan dari
guru.
Tabel 4.19 Distribusi Presentase Tanggung Jawab Siswa Terhadap Tuhan.
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Kualifikasi
Frekuensi
Selalu
14
Sering
5
Kadang-kadang
1
Tidak
0
Tidak sama sekali
0
20
Jumlah
Sumber Data : Olah Data Angket Hasil Belajar Siswa.

Presentase (%)
70%
25%
5%
0%
0%
100 %

Berdasarkan tabel 4.19 di atas maka diketahui bahwa :
a. Siswa yang menjawab selalu adalah

× 100 % = 70 %.

b. Siswa yang menjawab sering adalah

× 100 % = 25 %.
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c. Siswa yang menjawab kadang-kadang adalah

× 100 % = 5 %.

d. Siswa yang menjawab tidak adalah = 0.
e. Siswa yang menjawab tidak sama sekali adalah = 0.
Berdasarkan distribusi presentase di atas, maka diketahui bahwa 14 siswa
(70%) yang menjawab selalu, 5 siswa (25%) yang menjawab sering, 1 siswa (5%)
yang menjawab kadang-kadang. Dengan demikian siswa memiliki kesadaran akan
tanggung jawabnya kepada Allah SWT.
Tabel 4.20 Distribusi Presentase Siswa Menunaikan Sholat Tepat Waktunya.
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Kualifikasi
Frekuensi
Selalu
8
Sering
8
Kadang-kadang
4
Tidak
0
Tidak sama sekali
0
20
Jumlah
Sumber Data : Olah Data Angket Hasil Belajar Siswa.

Presentase (%)
40%
40%
20%
0%
0%
100 %

Berdasarkan tabel 4.20 di atas maka diketahui bahwa :
a. Siswa yang menjawab selalu adalah

× 100 % = 40 %.

b. Siswa yang menjawab sering adalah

× 100 % = 40 %.

c. Siswa yang menjawab kadang-kadang adalah

× 100 % = 20 %.

d. Siswa yang menjawab tidak adalah = 0.
e. Siswa yang menjawab tidak sama sekali adalah = 0.
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Berdasarkan distribusi presentase di atas, maka diketahui bahwa 8 siswa (40%)
yang menjawab selalu, 8 siswa (40%) yang menjawab sering, 4 siswa (20%) yang
menjawab kadang-kadang. Hal ini menunjukan siswa memiliki kedisiplinan dalam
hal waktu sehingga siswa selalu tepat waktu dalam melaksanakan sholat.
Tabel 4.21 Distribusi Presentase Guru Baca Al-Qur’an Memberikan Nasehat
Kepada Siswa.
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Kualifikasi
Frekuensi
Selalu
9
Sering
7
Kadang-kadang
3
Tidak
1
Tidak sama sekali
0
20
Jumlah
Sumber Data : Olah Data Angket Hasil Belajar Siswa.

Presentase (%)
45%
35%
15%
5%
0%
100 %

Berdasarkan tabel 4.21 di atas maka diketahui bahwa :
a. Siswa yang menjawab selalu adalah

× 100 % = 45 %.

b. Siswa yang menjawab sering adalah

× 100 % = 35 %.

c. Siswa yang menjawab kadang-kadang adalah
d. Siswa yang menjawab tidak adalah

× 100 % = 15 %.

× 100 % = 5 %.

e. Siswa yang menjawab tidak sama sekali adalah = 0.
Berdasarkan distribusi presentase di atas, maka diketahui bahwa 9 siswa (45%)
yang menjawab selalu, 7 siswa (35%) yang menjawab sering, 3 siswa (15%) yang
menjawab kadang-kadang, 1 siswa (5%) menjawab tidak. Hal ini menunjukan bahwa
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selain mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa, guru juga memiliki tanggung
jawab untuk memberikan nasehat kepada siswa.

Tabel 4.22 Distribusi Presentase Siswa Mengerjakan Tugas-Tugas Sekolah.
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Kualifikasi
Frekuensi
Selalu
10
Sering
8
Kadang-kadang
2
Tidak
0
Tidak sama sekali
0
20
Jumlah
Sumber Data : Olah Data Angket Hasil Belajar Siswa.

Presentase (%)
50%
40%
10%
0%
0%
100 %

Berdasarkan tabel 4.22di atas maka diketahui bahwa :
a. Siswa yang menjawab selalu adalah

× 100 % = 50 %.

b. Siswa yang menjawab sering adalah

× 100 % = 40%.

c. Siswa yang menjawab kadang-kadang adalah

× 100 % = 10 %.

d. Siswa yang menjawab tidak adalah = 0.
e. Siswa yang menjawab tidak sama sekali adalah = 0.

Berdasarkan distribusi presentase di atas, maka diketahui bahwa 10 siswa
(50%) yang menjawab selalu, 8 siswa (40%) yang menjawab sering, 2 siswa (10%)
yang menjawab kadang-kadang. Hal ini menunjukan bahwa siswa selalu mengerjakan
tugas sekolah.
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Tabel 4.23 Distribusi Presentase Kegelisahan Siswa Dalam Melakukan Suatu
Pelanggaran.
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Kualifikasi
Frekuensi
Selalu
13
Sering
6
Kadang-kadang
1
Tidak
0
Tidak sama sekali
0
20
Jumlah
Sumber Data : Olah Data Angket Hasil Belajar Siswa.

Presentase (%)
65%
30%
5%
0%
0%
100 %

Berdasarkan tabel 4.23 di atas maka diketahui bahwa :
a. Siswa yang menjawab selalu adalah

× 100 % = 65 %.

b. Siswa yang menjawab sering adalah

× 100 % = 30%.

c. Siswa yang menjawab kadang-kadang adalah

× 100 % = 5 %.

d. Siswa yang menjawab tidak adalah = 0.
e. Siswa yang menjawab tidak sama sekali adalah = 0.
Berdasarkan distribusi presentase di atas, maka diketahui bahwa 13 siswa
(65%) yang menjawab selalu, 6 siswa (30%) yang menjawab sering, 1 siswa (5%)
yang menjawab kadang-kadang. Hal ini menunjukan bahwa siswa selalu merasa
gelisah jika melakukan kesalahan atau perbuatan tercelah, sehingga siswa berusaha
untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukannya itu.
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Berdasarkan data melalui penyebaran angket Pengaruh Pendidikan Non
Formal (TPQ Al-Ikhas) Pada Mata Pelajaran Baca Al-Qur’an Dalam Meningkatkan
Hasil Belajar Siswa Kelas VI SD Muhammadiyah Kebun Cengkeh Ambon, dengan
responden 20 siswa menunjukan hasil yang dapat dilihat pada table berikut ini :
Tabel 4.24 Distribusi Presentase Jawaban Angket Hasil Belajar Siswa Pada Mata
Pelajaran Baca Al-qur’an di Kelas VI SD Kebun Cengkeh Ambon.
Item Pertanyaan
No
Selalu
Sering
Kadangkadang
F
%
F
%
F
%
1
11
55%
6
30%
3
15%
2
15
75%
4
20%
1
5%
3
16
80%
3
15%
1
5%
4
10
50%
8
40%
2
10%
5
10
50%
8
40%
2
10%
6
14
70%
5
25%
1
5%
7
8
40%
8
40%
4
20%
8
9
45%
7
35%
3
15%
9
10
50%
8
40%
2
10%
10 13
65%
6
30%
1
5%
580 %
315 %
100 %
Total
Sumber Data : Olah Data Angket Hasil Belajar Siswa.

Tidak
F
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

%
0
0
0
0
0
0
0
5%
0
0
5%

Tidak
sama sekali
F
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Berdasarkan data di atas, maka diketahui bahwa siswa yang menjawab selalu
sebanyak 580 %, sering sebanyak 315 %, kadang-kadang sebanyak 100 %, dan tidak
sebanyak 5 %. Dari hasil presentase tersebut menunjukan bahwa siswa memiliki
motivasi belajar yang baik. Dengan demikian menunjukan bahwa pendidikan non
formal (TPQ Al-Ikhas) pada mata pelajaran baca al-qur’an sangat berpengaruh
terhadap hasil belajar siswa.
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Tabel 4.25 Kualifikasi Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Baca Al-qur’an di
Kelas VI SD Muhammadiyah Ambon.
Interval
Angka
Huruf
80-100
A
66-79
B
56-65
C
40-55
D
0-39
E
Jumlah
Sumber Data : Olah Data Angket.

Kualifikasi

Frekuensi

Baik sekali
Baik
Cukup
Kurang
Gagal

4
10
3
2
1
20

Presentase
(%)
20%
50%
15%
10%
5%
100%

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka diketahui bahwa motivasi belajar
siswa pada mata pelajaran baca al-qur’an kelas VI SD Muhammadiyah dari 20 siswa
yang masuk dalam kualifikasi baik sekali sebanyak 4 siswa (20%), yang masuk
dalam kualifikasi baik sebanyak 10 siswa (50%), yang masuk dalam kualifikasi
cukup sebanyak 3 siswa (15%), yang masuk dalam kualifikasi kurang sebanyak 2
siswa (10%), sedangkan yang masuk dalam kualifikasi gagal sebanyak 1 siswa (5%).
Dari hasil presentase tersebut menunjukan bahwa siswa memiliki siswa yang baik,
yaitu dengan memiliki hasil belajar yang baik. Dengan demikian menunjukan bahwa
pendidikan non formal (TPQ Al-Ikhlas) pada mata pelajaran baca al-qur’an sangat
berpengaruh terhdap hasil belajar siswa.
C. Pengujian Hipotesis
Berdasarkan penyebaran angket tentang pendidikan non formal (TPQ AlIkhlas) pada mata pelajaran baca al-qur’an dalam menikatkan hasil belajar siswa
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kelas VI SD Muhammadiyah (X), dan dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas
VI SD Muhammadiyah (Y), dengan rumus korelasi product moment, maka diketahui
bahwa :
1. Ada pengaruh yang sangat signifikan antara pendidikan non formal (TPQ AlIklhas) pada mata pelajaran baca al-qur’an dalam meningkatkan hasil belajar
siswa kelas VI SD Muhammadiyah Ambon,
2. Analisis korelasi variabel X dan variabel Y, yang kemudian diinterpretasikan
pada tabel signifikan 5% dan 1%, sehingga jelas bahwa nilai rhitung = 0,872
dengan derajat bebas (db) = 18, dan nilai 5% adalah = 0,468 dan nilai 1%
adalah = 0,590. Hasil analisis yang diperoleh melalui uji koefisien korelasi
adalah rxy = 0,872 untuk membuktikan bahwa hipotesis diterima atau ditolak
maka digunakan derajat bebas (db) = N-2 dengan kriteria pengujian sebagai
berikut :
1. Jika rhitung > rtabel maka Ha diterima dan Ho ditolak
2. Jika rhitung < rtabel maka Ha ditolak dan Ho diterima
Dengan demikian rtabel 5% dan 1% dengan db =18 adalah 0,468% dan 0,590%
sehingga 0,872 > 0,468 (rhitung > rtabel) pada taraf signifikan 5% dan 0,872 > 0,590
(rhitung > rtabel) pada taraf signifikan 1%. Hal ini menunjukan ada pengaruh pendidikan
non formal (TPQ Al-Ikhlas) pada mata pelajaran baca al-qur’an dalam meningkatkan
hasil belajar siswa kelas VI SD Muhammadiyah Ambon, termasuk kategori baik yaitu
0,872 dan berada pada taraf yang tinggi yaitu 76,03% yang didapat dengan
menggunakan rumus koefisien determinasi (KD) atau koefisien penentu (KP) yaitu
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0,8722 × 100% = 76,03%. Dengan demikian pendidikan non formal (TPQ) berada
pada taraf yang tinggi, dimana semakin baik strategi pembelajaran yang digunakan
dalam proses pembelajaran maka semakin baik atau semakin tinggi hasil belajar
siswa.
D. Pembahasan
Pendidikan non formal merupakan Pendidikan non formal adalah jalaur
pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstuktur dan
berjenjang. Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program
pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang
ditunjuk oleh pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
Menurut. Soelaiman Joesoef, pendidikan non formal adalah pendidikan yang teratur
dengan sadar dilakukan tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan-peraturan yang tetap
dan ketat.
Hasil belajar dipandang sebagai suatu proses, pengetahuan tentang proses ini
dapat membantu guru menjelaskan tingkah laku yang diamati dan meramalkan
tingkah laku orang lain. Hasiln belajar merupakan suatu proses perubahan energi
dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi
untuk mencapai tujuan.
Berkaitan dengaan pengaruh pendidikan non formal (TPQ Al-Ikhlas) pada
mata pelajaran baca al-qur’an dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI SD
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Muhammadiyah Ambon,berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa dari 20
siswa yang dijadikan responden dalam mengukur pengaruh pendidikan non formal
(TPQ Al-Ikhlas) pada mata pelajaran baca al-qur’an dalam meningkatkan hasil
belajar siswa kelas VI SD Muhammadiyah menunjukan hasil yang maksimal.
Dengan pendidikan non formal yang diterapkan pendidikan formal (sekolah), maka
akan membantu keberhasilan kegiatan proses belajar mengajar siswa dan
meningkatkan belajar siswa yang belum didapat disekolah atau pendidikan formal.
Hasil interpretasi nilai rxy menunjukan bahwa pengaruh pendidikan non
formal (TPQ Al-Ikhlas) pada mata pelajaran baca al-qur’an dalam meningkatkan
hasil belajar siswa kelas VI SD Muhammadiyah Ambon, korelasi “Baik” dimana nilai
rxy = 0,872 yang didapat dengan menggunakan rumus korelasi product moment, hal
ini menunjukan bahwa hubungan antara pendidikan non formal (TPQ Al-Ikhlas) pada
pelajaran baca al-qur’an dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI SD
Muhammadiyah Ambon berada pada taraf yang “Tinggi” dimana semakin baik
pendidikan non formal yang digunakan maka semakin baik pula hasil belajar siswa.
Untuk mengetahui angka atau indeks besarnya sumbangan sebuah variabel X
terhadap variabel Y digunakan rumus koefisien determinasi (KD) atau koefisien
penentu (KP) dengan menggunakan rumus berikut :
KP = r2 × 100%
= 0,8722 × 100%
= 76,03%.
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Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa
ditentukan atau dipengaruhi oleh strategi pembelajaran sebesar 76,03% sedangkan
23,97% dipengaruhi oleh faktor lain yaitu faktor eksternal dan internal.
Berdasarkan hasil product moment kemudian dilanjutkan dengan pengujian
hipotesis maka diketahui bahwa ada pengaruh signifikan antara pendidikan non
formal (TPQ Al-Ikhlas) mata pelajaran baca al-qur’an dengan hasil belajar siswa
kelas VI SD Muhammadiyah.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil yang telah diuraikan pada Bab IV, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut :
1. Ada pengaruh pendidikan non formal (TPQ Al-Ikhlas) pada mata pelajaran
baca al-qur’an dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI SD
Muhammadiyah, antara variabel X dan variabel Y, yang kemudian
diinterpretasikan pada tabel taraf signifikan 5% dan 1% dengan DB = 18
adalah 0,468% dan 0,590%. Sehingga 0,872 > 0,468 (rhitung > rtabel) pada taraf
signifikan 5% dan 0,872 > 0,590 pada taraf signifikan 1%. Sehingga dapat
ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh pendidikan non formal (TPQ AlIkhlas) pada mata pelajaran baca al-qur’an dalam meningkatkan hasil belajar
siswa kelas VI SD Muhammadiyah Ambon.
2. Besarnya pengaruh pendidikan non formal (TPQ Al-Ikhlas) pada mata
pelajaran baca al-qur’an dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI SD
Muhammadiyah Ambon yaitu sebesarnya 76,03% sedangkan 23,97%
ditentukan oleh faktor lain. Sehingga dengan demikian Ha diterima dan Ho
ditolak.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyarankan
kepada kepalah dan stafnya sekolah SD Muhammadiyah Ambon, agar mempertahan
pendidikan non formalnya (pembelajaran TPQ) setiap hari sabtu, dan tingkatkan lagi
pendidikan diluar sekolah karena dapat meningkatkan belajar dan pengetahuan
siswa. Karena belajar bisa diperoleh dimana saja.
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