
92 

 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

A. Kondisi Tempat Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Daarul Huffaz 

Pondok Pesantren Darul Huffaz dideklarasikan pada tahun 1998 di Desa 

Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Lampung diatas 

tanah seluas + 3 hektar. Setelah 5 tahun, komplek Daarul Huffaz bertambah luas 

hingga mencapai + 9 hektar. Pondok Pesantren Daarul Huffaz didirikan oleh KH. 

Nursalam Abdul Muthalib al-Hafiz. 

Gagasan mendirikan Pondok Pesantren Daarul Huffaz mulanya hanya 

untuk mendidik anak-anak sendiri yang berjumlah 7 orang untuk menjadi para 

penghafal al-Qur’an. Namun melalui proses kreatif dalam berinteraksi dengan 

tokoh-tokoh masyarakat, masyarakat sekitar dan para donatur dari negeri jiran, 

pondok pesantren Daarul Huffaz kini menjelma menjadi lembaga pendidikan 

untuk menghafal al-Qur’an dan pendidikan umum. Ide dasar yang menjiwai 

pendiri Daarul Huffaz adalah keinginan kuat untuk membuktikan kebenaran 

kalam Allah Swt. bahwa semua kita bisa menghafal al-Qur’an, mampu menghafal 

al-Quran serta keinginan kuat untuk menghilangkan phobia terhadap penghafal al-

Qur’an.  

Firman Allah Swt.: 

  “Dan sungguh telah kami mudahkan al-Qur’an untuk peringatan, maka 

adakah orang-orang yang mengambil peringatan?”   

Berdasarkan pemahaman ayat tersebut, melalui proses kreatif yang 

dilakukan oleh pendiri Pondok Pesantren Daarul Huffazh yang meng-integrasikan 

antara pendidikan al-Qur’an dan pendidikan umum, Daarul Huffazh telah banyak 

melahirkan para Huffaz al-Qur’an (Penghafal al-Qur’an) yang menyebar di 

berbagai daerah dan mampu melanjutkan pendidikan baik di dalam maupun di 

luar negeri. 
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Setelah seperempat perjalanan Daarul Huffaz yang berorientasi pada 

pendidikan mempelajari dan menghafal al-Qur’an, kini Daarul Huffazh telah 

mengembangkan pendidikannya dengan membuka pendidikan Madrasah 

Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). 

Integrasi pendidikan umum dengan al-Qur’an adalah salah satu tujuan utama 

lahirnya tiga jenjang pendidikan umum tersebut. Lahirnya generasi yang mampu 

mengimplementasikan nilai-nilai al-Qur’an dalam setiap gerak kerja dengan 

mengacu pada nilai-nilai profesionalisme dalam al-Qur’an adalah tujuan lain dari 

adanya integrasi pendidikan tahfiz al-Qur’an dan pendidikan umum di Daarul 

Huffazh. 

Darul Huffazh yang berdiri diatas tanah seluas + 9 hektar, terletak di kaki 

gunung betong merupakan komplek yang didesain untuk para penghafal al-Quran. 

Kondisi lingkungan yang sangat representatif untuk mempelajari dan menghafal 

al-Qur’an, disamping udara yang sejuk, nyaman, asri dan keberadaan komplek 

yang dibelah oleh aliran air sungai yang jernih didukung juga dengan fasilitas 

yang cukup dan baik untuk mempelajari dan menghafal al-Qur’an. Fasilitas yang 

disediakan di Pondok Pesantren Daarul huffazh:  

1. Lokasi pesantren yang presentatif untuk menghafal al-Qur’an 

2. Komplek yang dikelilingi dengan pagar beton 

3. Mesjid putra dan putri terpisah dengan kapasitas +2000 orang 

4. Asrama putra dan putri terpisah 

5. Ruang belajar yang nyaman 

6. Lapangan Footsal 

7. Kolam renang 

8. Pendopo tempat menghafal al-Qur’an yang berada diatas kolam ikan 

9. Fasilitas loundry 

10. Asrama khusus untuk santri yang mengikuti program khusus menghafal al-

Qur’an 

11. Kantin
1
 

 

                                                 
1
 Buku Profil Pondok Pesantren Daarul Huffaz, dokumentasi Pondok Pesantren MA Daarul Huffaz 
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2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Darul Huffaz 

VISI 

Terwujudnya pesantren unggul yang melahirkan santri hafal al-Qur’an, 

ridha bahwa Allah Swt. adalah Rabb, Muhammad adalah Nabi utusan Allah Swt 

dan Islam adalah ad-Din serta tunduk dan patuh sebagai seorang hamba yang 

meneladani Sunnah Rasulullah dengan mengikuti jejak Salafus-Shalih.  

MISI 

1. Menyelenggarakan pendidikan Tahfiz al-Qur’an dan pendidikan formal dengan 

melaksanakan kurikulum Depag dan kurikulum Diniyah Pesantren yang 

dilaksanakan secara terpadu, integral. 

2.  Meningkatkan pengkaderan penghafal al-Qur’an yang bermutu. 

3. Membimbing dan membangkitkan kesadaran serta tanggung jawab akan 

pentingnya mengaplikasikan nilai-nilai al-Qur’an dan sunnah dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

3. Keadaan Ustadz Pondok Pesantren Madrasah Aliyah Daarul Huffaz 

Tenaga edukatif pada Pondok Pesantren Madrasah Aliyah Daarul Huffaz 

Pasawaran Lampung pada tahun Pelajaran 2016/2017 ini mencapai 17 ustadz 

dengan perincian sebagai berikut : 

 

Tabel 1 

Keadaan Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren (MA) Daarul Huffaz Pesawaran 

Lampung Pada Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

No Jenis Guru Jumlah 

1 Ustadz / Ustadzah Umum 6 

2 Ustadz / Ustadzah Agama 11 

 Jumlah 17 

 

Sumber : Dokumen Pondok Pesantren (MA) Daarul Huffaz Pasawaran Lampung 

TP. 2016/2017 
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Tabel 2 

Jumlah Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren (MA) Daarul Huffaz  

Pasawaran Lampung 

 

No Nama Ustadz / Ustadzah Mengajar Bidang 

Studi 

M Ahmad Muhajir, S.Pd.I Pendidikan Agama 

Islam 

2 Alkodri, Lc. MA Pendidikan Agama 

Islam 

3 Annisa Nur Fajrindi, Lc, MA, Pd Pendidikan Agama 

Islam 

4 Ariful Hakim, S.Pd. Bahasa Inggris 

5 Aswandi Abu Haris, Lc Pendidikan Agama 

Islam 

6 Bayu Erlangga Suharto, A.Md TIK dan TU 

7 Desi Retno Asih, S.Pd Matematika 

8 DR. Anshari Ibrahim  Matematika 

9 Fransiska Gulit Erofina, S.Th,I, MA Pendidikan Agama 

Islam 

20 Hardiasih, Lc Pendidikan Agama 

Islam 

11 Hernadi, M.Pd Bahasa Indonesia 

12 Iin Novitasari, S.Pd.I Pendidikan Agama 

Islam 

13 Ikhwanul Mujahidin, Lc Pendidikan Agama 

Islam 

14 Muhammad Iqbal, Lc Pendidikan Agama 

Islam 

15 Mutiara Syahid Utama, S.Pd PKN 

16 Rudi Gunawan, S.Pd.I Pendidikan Agama 
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Islam 

17 Siti Kholifah, Lc Pendidikan Agama 

Islam 

 

Sumber : Dokumen Pondok Pesantren (MA) Daarul Huffaz Pasawaran Lampung 

Th. 2016/2017 

 

4. Keadaan santri Pondok Pesantren Madrasah Aliyah Daarul Huffaz 

Jumlah  santri pada Pondok pesantren (MA) Daarul Huffaz Pasawaran 

Lampung pada tahun 2016/2017 adalah 165 orang dengan perincian : 

 

Tabel 3 

Jumlah Santri Putra dan Putri Pondok Pesantren (MA) Daarul Huffaz Pasawaran 

Lampung TP.2016/2017 

 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

Santri 

1 X 25 43 68 

2 XI 23 31 54 

3 XII 22 21 43 

 Jumlah 70 95 165 

 

Sumber : Dokumen Kesantrian Pondok Pesantren (MA) Daarul Huffaz Pasawaran 

Lampung TP. 2016/2017 

 

5. Keadaan Sarana dan Prasarana 

Keadaan sarana prasarana tersebut dapat dijelaskan dari perincian lokasi 

madrasah dan juga fasilitas gedung yang telah dibangun pada Pondok Pesantren 

(MA) Daarul Huffaz Pasawaran Lampung : 

a. Lokasi Sekolah 

Lokasi Madrasah Aliyah Daarul Huffaz Pasawaran Lampung terletak di di 

Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Lampung 
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diatas tanah seluas + 9 hektar.
2
 Tanah tersebut berasal dari  hibah masyarakat 

yang khusus digunakan untuk keperluan pendidikan.  

Dengan lokasi yang ada telah mencukupi kebutuhan untuk tempat 

pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Sebagaimana dijelaskan oleh kepala 

Pondok Pesantren Madrasah Aliyah Daarul Huffaz bahwa dengan jumlah luas 

lokasi yang ada telah mencukupi kebutuhan untuk tempat penyelenggaraan 

pendidikan dan pembelajaran., meskipun dalam perkembangannya sekarang ini 

tentu perlu perluasan lokasi untuk membangun fasilitas-fasilitas gedung yang 

diperlukan.
3
 

b. Gedung Madrasah 

Gedung Madrasah Pada Pondok Pesantren Madrasah Aliyah Daarul 

Huffaz Kabupaten Pasawaran Lampung dibangung sejak tahun 1998 untuk 

memenuhi kebutuhan gedung yang diperlukan dalam rangka kegiatan pendidikan 

dan pengajaran.  

Gedung tersebut dibangun dari dana pemerintah, Donatur, BP3,dan 

perusahaan. Dengan dibangunnya gedung tersebut maka tempat pendidikan dan 

pembelajaran telah dipersiapkan agar proses pendidikan dan pembelajaran dapat 

berjalan lancar.  

Jumlah ruangan yang ada adalah  38 ruangan dengan perician sebagai 

berikut :  

Tabel 4 

Jumlah Ruangan Gedung Pondok Pesantren (MA) Daarul Huffaz Kabupaten  

Pasawaran Lampung 

 

No. Jenis Bangunan 
 

Jumlah Lokal 

1.  Ruang Kelas  8 

2.  Ruang Kepala Madrasah  1 

3.  Ruang Ustadz  1 

4.  Ruang Tata Usaha  1 

                                                 
2
 KH. Nursalam Abdul Muthalib Al-Hafidz, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Daarul Huffaz 

Lampung, wawancara tanggal 10 Oktober 2016. 
3
 Aswandi Abu Haris, Lc, MA, Al-Hafidz, Kepala MA Daarul Huffaz Pasawaran Lampung, 

wawancara tanggal 10 Oktober 2016. 
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5.  Laboratorium Fisika  1 

6.  Laboratorium Kimia  1 

7.  Laboratorium Biologi  1 

8.  Laboratorium Komputer  1 

9.  Laboratorium Bahasa  1 

20.  Ruang Perpustakaan  1 

11.  Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)  1 

12.  Ruang Keterampilan  1 

13.  Ruang Kesenian  1 

14.  Toilet Ustadz 1 

15.  Toilet Santri 4 

16.  Ruang Bimbingan Konseling (BK)  1 

17.  Gedung Serba Guna (Aula)  1 

18.  Ruang OSIS  1 

19.  Ruang Pramuka  1 

20.  Masjid/Musholla  1 

21.  Gedung/Ruang Olahraga  1 

22.  Rumah Dinas Ustadz  1 

23.  Kamar Asrama Santri (Putra)  2 

24.  Kamar Asrama Santri wati (Putri)  2 

25.  Pos Satpam  1 

26 Kantin 1 

 
 Jumlah 38 

 

B.  DESKRIPSI DATA  PENELITIAN 

 

1.   Pengujian Instrumen Penelitian 

Instrument tes angket metode pembelajaran al-Qur’an dan minat 

menghafal al-Qur’an ini digunakan dalam penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji 

coba kepada responden. Responden yang digunakan yakni peserta didik kelas XII 

Madrasah Aliyah Daarul Huffaz yang terdiri dari 45 responden dengan 

memberikan 20 butir dalam bentuk angkat pada tanggalal 04  Oktober 2016. Data 
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hasil uji coba tersebut dianalisis untuk mengetahui karakteristik setiap butir 

angket yang meliputi, validitas dan reliabilitasnya. Hal ini dapat diuraikan sebagai 

berikut :  

a. Uji Validitas 

Guna memperoleh data tes angket metode pembelajaran al-Qur’an dan 

minat menghafal al-Qur’an peserta didik, dilakukan uji coba tes angket metode 

pembelajaran al-Qur’an dan minat menghafal al-Qur’an yang terdiri dari 20 butir 

angket uraian pada populasi didalam sampel penelitian, salah satu tes instrumen 

penelitian adalah tes validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat kesahihan instrument atau butir angket tes dikatakan valid apabila tes 

tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. Adapun hasil analisis validitas 

butir angket dapat dilihat pada Tabel 4.5. Dalam hasil perhitungan uji instrumen 

tes angket metode pembelajaran al-Qur’an dan minat menghafal al-Qur’an peserta 

didik ini menggunakan rumus Product Moment Pearson dengan 20 angket uraian 

dengan nilai α = 0,05 dan  = 0,301. Jika ≥  maka butir angket 

tersebut dikatakan valid dan jika <  maka angket dikatakan tidak valid, 

untuk lebih jelas perhitungan validitas dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Tabel 4.5 

Validitas Item Angket X1 dan X2 

Butir Angket   Kesimpulan 

1 0.748 0.301 Valid 

2 0.745 0.301 Valid 

3 0.681 0.301 Valid 

4 0.748 0.301 Valid 

5 0.330 0.301 Valid 

6 0.388 0.301 Valid 

7 0.308 0.301 Valid 

8 0.535 0.301 Valid 
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9 0.748 0.301 Valid 

20 0.681 0.301 Valid 

11 0.535 0.301 Valid 

12 0.335 0.301 Valid 

13 0.392 0.301 Valid 

14 0.330 0.301 Valid 

15 0.329 0.301 Valid 

16 0.660 0.301 Valid 

17 0.823 0.301 Valid 

18 0.590 0.301 Valid 

19 0.353 0.301 Valid 

20 0.823 0.301 Valid 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas instrumen tes metode 

pembelajaran al-Qur’an dan minat menghafal al-Qur’an dengan 20 angket uraian 

dinyatakan 20 angket dinyatakan valid dan tidak ada angket yang dinyatakan tidak 

valid, Berdasarkan Tabel 4.5, terlihat butir angket 1,2,3,4,5,6,8,9, sampai 20 

dinyatakan valid karena diperoleh  ≥  dimana diperoleh  berkisar 

antara 0,330 sampai dengan 0,823. 

 

b. Reliabilitas 

Perhitungan indeks reliabilitas tes dilakukan terhadap butir tes yang terdiri 

dari 20 angket uraian yang akan digunakan untuk mengambil data. Reliabilitas 

menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah 

baik. Pada bab III dijelaskan bahwa suatu tes dikatakan reliabel Jika  > 

  dimana koefisien   adalah 0,301. Berdasarkan hasil perhitungan 

Lampiran 2  menunjukkan bahwa tes tersebut memiliki indeks reliabilitas sebesar 
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0.827 dan 0,673, dengan demikian tes tersebut dikatakan reliabel artinya tes 

tersebut layak digunakan untuk mengambil data. 

Maka dapat disimpulkan, instrumen tes tersebut memiliki konsistensi 

sebagai alat ukur, sehingga hasil pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran 

dapat dipercaya, apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap 

kelompok subjek yang homogen diperoleh hasil yang relatif sama. 

 

2.    Deskripsi Data Penelitian 

Pengambilan data didapatkan dari hasil belajar al-Qur’an Hadits peserta 

didik Pondok Pesantren Madrasah Aliyah Daarul Huffaz Lampung  Setelah data 

dari setiap variabel terkumpul selanjutnya digunakan untuk menguji hipotesis. 

Data tentang metode pembelajaran al-Qur’an dan minat menghafal al-Qur’an serta 

hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran al-Qur’an Hadits yang sudah 

diperoleh, selanjutnya dapat dicari nilai tertinggi ( ) dan nilai terendah 

( ) pada data variabel X1 ,X2 dan variabel Y. Kemudian dicari ukuran 

tendensi sentralnya yang meliputi rataan (  ), median (Me), modus (Mo), dan 

ukuran variasi kelompok meliputi jangkauan (R) dan simpangan baku (S) yang 

dirangkum dalam Tabel 4.9. Berdasarkan hasil tes yang diberikan kepada 

responden dengan jumlah peserta didik sebanyak 45 peserta didik disajikan pada 

Tabel 4.6 
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Tabel 4.6 

Rekapitulasi Skor Tes Metode Pembelajaran al-Qur’an, Minat Menghafal al-

Qur’an  dan Hasil Belajar al-Qur’an Hadits Peserta didik MA Daarul Huffaz 

Pasawaran Lampung 

 

Variabel N   Ukuran Tendensi Sentral 

 

Ukuran Variasi 

Kelompok 

   R S  

Metode 

Pembelajaran 

Al-Qur’an (X1) 

45 58 34 46,711 49 48 24 7,047 49,665 

Minat 

Menghafal Al-

Qur’an (X2) 

45 20 9 16,937 17 dan 18 17 11 2,387 5,700 

Hasil Belajar 

Al-Qur’an 

Hadits (Y) 

45 100 50 76,489 50 76 50 14,600 213,165 

 

C.  Analisa Data 

Uji yang digunakan untuk menguji hipotesis statistik dalam penelitian ini 

adalah uji regresi sederhana berdasarkan variabel  (metode pembelajaran al-

Qur’an) dan  (minat menghafal al-qur’an) dan Y (hasil belajar al-Qur’an 

Hadits) diukur. Sebelum uji regresi sederhana dilakukan maka harus memenuhi 

asumsi-asumsi sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas Metode Pembelajaran al-Qur’an dan Minat 

Menghafal al-Qur’an Serta Hasil Belajar al-Qur’an Hadits 

Untuk mengetahui apakah ketiga sampel tersebut berdistribusi normal atau 

tidak maka dilakukan uji normalitas data amatan dengan menggunakan metode 

Liliefors. Uji  normalitas  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  populasi  data 

berdistribusi  normal  atau  tidak. Uji  ini  dilakukan  sebagai  prasyarat  yang 

pertama  dalam  menentukan uji  hipotesis  yang  akan  dilakukan. Pasangan 

hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut: 
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 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

 

 

 

Uji normalitas  data  dengan  menggunakan  metode Liliefors terhadap  

hasil tes metode pembelajaran al-Qur’an dan minat menghafal al-Qur’an serta 

hasil belajar al-Qur’an Hadits. Perhitungan uji normalitas data metode 

pembelajaran al-Qur’an dan minat menghafal al-Qur’an serta hasil belajar al-

Qur’an Hadits  peserta didik pada masing-masing kelas selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran  4. Rangkuman  hasil  uji  normalitas  kelas  data tersebut disajikan 

pada tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Uji Normalitas 

Kelas N   Kesimpulan 

Metode Pembelajaran al-Qur’an (X1) 45 0,0940 0,1309  diterima 

Minat Menghafal al-Qur’an (X2) 45 0,1033 0,1309  diterima 

Hasil Belajar al-Qur’an Hadits 45 0,0760 0,1309  diterima 

X1,X2 dan Y 135 0,0660 9,564  diterima 
 

Hasil  uji  normalitas  data  metode pembelajaran al-Qur’an dan minat 

menghafal al-Qur’an  yang terangkum  dalam  Tabel 4.7,  tampak  bahwa  pada  

taraf  signifikan 5% nilai  untuk setiap kelas kurang dari , sehingga  

untuk  setiap  kelas  diterima. Berdasarkan Tabel 4.7 dan perhitungan pada 

Lampiran 4 karena pada setiap kelas,  diterima maka dapat disimpulkan  bahwa  

data  pada  setiap  kelas  berasal  dari  populasi  yang berdistribusi  normal, karena 

semua data berdistribusi normal pada setiap kelas artinya data bisa dilanjutkan 

dalam perhitungan statistik parametrik serta dapat dilanjutkan pada perhitungan 

uji asumsi homogenitas. 
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2. Uji Homogenitas 

Setelah dilakukan uji normalitas pada setiap variabel X1,X2 dan Y, 

kemudian dilanjutkan dengan uji homogenitas data amatan. Uji homogenitas 

digunakan untuk mengetahui apakah varians dari sampel yang diteliti memiliki 

karakter yang sama atau tidak. Uji homogenitas varians data pada peneliti ini 

menggunakan uji Bartlett. Pasangan hipotesis yang akan diuji adalah sebagai 

berikut: 

 : =  =  = … =  (Varians data homogen) 

 : Tidak semua variansi sama (Varians data tidak 

homogen). 

Uji homogenitas variansi dilakukan pada data variabel terikat dan bebas 

yaitu pada metode pembelajaran al-Qur’an,  minat menghafal al-Qur’an dan hasil 

belajar al-Qur’an Hadits peserta didik Pondok Pesantren Madrasah Aliyah Daarul 

Huffaz untuk lebih jelas pada Tabel 4.8 dibawah ini menyajikan hasil kesimpulan 

uji homogenitas untuk uji Bartlett dan untuk perhitungan selangkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 5. 

Tabel 4.8 

Kesimpulan Uji Homogenitas untuk Uji Bartlett 

Variabel   Keputusan Uji 

Metode Pembelajaran al-Qur’an (X1) 

Minat Menghafal al-Qur’an (X2) 

Hasil Belajar al-Qur’an Hadits (Y) 

4,583 0,591  diterima 

4,583 0,591  diterima 

4,583 0,591  diterima 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 untuk menghitung nilai  menggunakan rumus 

 = (ln 10) , pada Tabel 4.8 hasil pengujian uji homogenitas 

dengan taraf signifikansi α = 5% dan  = 132 diperoleh 

 dan hasil perhitungan diperoleh . Berdasarkan hasil 

perhitungan tersebut terlihat bahwa harga statistik uji tidak melebihi daerah 
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kritiknya (  ≤  ), jadi dari perhitungan uji homogenitas untuk uji 

Bartlett pada ketiga pasangan kelas tersebut diperoleh bahwa  diterima atau 

sampel berasal dari populasi yang sama (homogen). Maka dapat disimpulkan 

bahwa ketiga pasangan variabel metode pembelajaran al-Qur’an dan minat 

menghapal al-Qur’an serta hasil belajar al-Qur’an Hadits peserta didik tersebut, 

mempunyai varians skor yang sama. 

 

D.    Pembahasan Hasil Penelitian  

1. Hasil Penelitian Uji Korelasi dan Uji t 

Untuk melihat tingkat keeratan korelasi antara beberapa variabel penelitian ini 

maka pedoman yang dipakai untuk melihat keeratan tersebut adalah dengan 

menggunakan koefisien korelasi guillford yaitu dengan tingkat keeratan: 

Kurang dari 0,20 tingkat hubungan yang rendah sekali 

0,20 – 0,40 tingkat hubungan yang rendah tetapi pasti 

0,40 – 0,70 tingkat hubungan yang cukup tinggi 

0,70 – 0,90 tingkat hubungan yang tinggi 

0,90 > tingkat hubungan yang sangat tinggi 

Tabel 4.9 

Rekapitulasi Uji Korelasi dan Uji T 

Variabel   Kesimpulan 

Metode Pembelajaran al-

Qur’an (X1) terhadap Hasil 

Belajar al-Qur’an Hadits 

(Y) 

0,739 7,189 Tingkat hubungan tinggi dan 

Ada pengaruh yang kuat 

Minat Menghafal al-Qur’an 

(X2) terhadap Hasil Belajar 

al-Qur’an Hadits (Y) 

0,850 10,576 Tingkat hubungan tinggi dan 

Ada pengaruh yang kuat 
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Dari Tabel 4.9 diperoleh hasil penelitian dimana tingkat keeratan dari tiga 

variabel antara metode pembelajaran al-Qur’an (X1) terhadap hasil belajar al-

Qur’an Hadits (Y) adalah 0,739  dan antara  minat menghafal al-Qur’an peserta 

didik terhadap hasil belajar al-Qur’an Hadits adalah 0,850. 

Dapat disimpulkan bahwa antara metode pembelajaran al-Qur’an (X1) 

terhadap hasil belajar al-Qur’an Hadits (Y) mempunyai tingkat hubungan yang 

tinggi dan antara minat menghafal al-Qur’an (X2) peserta didik terhadap hasil 

belajar al-Qur’an Hadits (Y) mempunyai tingkat hubungan yang tinggi dimana 

ntuk menguji apakah koefisien yang diperoleh merupakan suatu kebetulan saja 

sehingga tidak adanya pengaruh antara ketiga variabel tersebut atau variabel itu 

benar-benar memiliki pengaruh yang kuat, dilakukan dengan menggunakan statistik 

uji t. Dari hasil penelitian uji t diperoleh hasil antara metode pembelajaran al-

Qur’an (X1)  terhadap hasil belajar al-Qur’an Hadits (Y) adalah 7,189 dan antara 

minat menghafal al-Qur’an peserta didik terhadap hasil belajar al-Qur’an Hadits 

adalah 10,576. Dapat disimpulkan dari perhitungan uji t ketiga variabel X1,X2 

dan Y memiliki pengaruh antara ketiga variabel tersebut. 

 

      2.   Pengujian Hipotesis 

Pasangan hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

a. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah “ Ada 

Pengaruh pembelajaran Tahfidzul Qur’an dan minat menghafal al-

Qur’an  Terhadap hasil belajar Qur’an Hadits peserta didik “. 
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b. Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik adalah pernyataan statistik tentang parameter 

populasi atau diartikan sebagai pengumpulan mengenai keadaan 

populasi (parameter) yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data 

yang diperoleh. Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah: 

a. Hipotesis Statistik 

 :  (Tidak ada pengaruh yang signifikan variabel X terhadap 

variabel Y) 

 :  (Ada pengaruh yang signifikan dari variabel X terhadap 

Variabel Y) 

Kesimpulan : Jika , maka  ditolak 

 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji analisis regresi 

sederhana untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh penerapan model 

pembelajaran Tahfidzul Qur’an dan minat menghafal al-Qur’an terhadap hasil 

belajar al-Qur’an Hadits peserta didik. Hasil uji analisis variansi disajikan pada 

Tabel 4.10 di bawah ini. 

Tabel 4.10 

Rangkuman Uji Regresi Sederhana Untuk Metode Pembelajaran al-Qur’an 

(X1) Dengan Hasil Belajar al-Qur’an Hadits (Y) 

 

Sumber Derajat Jumlah Kuadrat Fhitung Ftabel 

Keberagaman Bebas Kuadrat Tengah     

Regresi 1 995,5536 995,5536 5,1062 4,0670 

Galat 43 8383,6908 194,9696 -   - 

Total 44 9379,2444 1190,5232  - -  
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Tabel 4.11 

Rangkuman Uji Regresi Sederhana Untuk Minat Menghafal al-Qur’an (X2) 

Dengan Hasil Belajar al-Qur’an Hadits (Y) 

 

Sumber Derajat Jumlah Kuadrat Fhitung Ftabel 

Keberagaman Bebas Kuadrat Tengah     

Regresi 1 856.955 856.955 4.3238 4.067 

Galat 43 8522.289 198.193     

Total 44 9379.244 1055.148     

 

Perhitungan pengujian analisis data selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 7. Pada perhitungan uji regresi sederhana yang telah dilakukan 

diperoleh  FobsX1Y = 5,1062 dan  Ftabel (0.05, 2, 132) = 4,0670 dan  FobsX2Y = 

4,3238 dan  Ftabel (0.05, 2, 132) = 4,0670. Berdasarkan perhitungan di atas terlihat 

bahwa Fobs > Ftabel, maka tolak H0. Hal ini menunjukan bahwa kedua variabel 

bebas X1 dan X2 meberikan pengaruh terhadap variabel Y atau dapat disimpulkan 

bahwa metode pembelajaran al-Qur’an memberikan pengaruh terhadap hasil 

belajar al-Qur’an Hadits peserta didik dan dari tabel diatas diperoleh minat 

menghafal al-Qur’an juga memberikan pengaruh terhadap hasil belajar al-Qur’an 

Hadits peserta didik kelas XII (Dua belas) Pondok Pesantren Madrasah Aliyah 

Daarul Huffaz Lampung tahun pelajaran 2016/2017. 
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