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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi 

Muhammad Saw sebagai mukjizat terbesar di antara mukjizat-mukjizat yang 

lainnya. Al-Quran sebagai kitab terakhir dimaksudkan untuk menjadi petunjuk bagi 

seluruh umat manusia (hudan linnas) sampai akhir zaman. Di dalamnya terkandung 

nilai-nilai yang luhur mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dalam 

berhubungan dengan Tuhan, maupun hubungan manusia dengan manusia, serta 

hubungan manusia dengan alam sekitarnya (Daulay, 2014: 31). 

Al-Quran sebagai mu’jizat yang besar, maka di dalamnya terdapat pedoman 

dalam mencapai kehidupan yang hakiki. Oleh karena itu, kewajiban setiap muslim 

di seluruh penjuru dunia untuk mempelajari Al-Quran dengan cara membaca, 

menghafal, serta mengamalkannya. 

Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Qamar [54] ayat 32 

sebagai berikut: 

نَاَۡۡولََقدۡ  كِرٖۡۡٱل ُقر َءانَۡيََّسر  در ِۡمنۡمُّ رَِۡفَهل  ِك  ٣٢ۡۡلِلذ

“Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka 

adakah orang yang mengambil pelajaran?” (QS. Al-Qamar [54]: 32) (Departemen 

Agama RI, 2005: 531).  

Menurut Sa’dulloh (dikutip dari Badriyah, 2014: 1) individu yang mempelajari 

Al-Quran diberikan banyak keistimewaan sekaligus tanggung jawab untuk 
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menyebarkan apa yang dipelajarinya kepada orang lain melalui jalan dakwah. 

Adapun keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran adalah individu yang 

mengamalkannya akan menjadi sebaik-baiknya manusia, dinaikkan derajatnya oleh 

Allah Swt, ditentramkan hatinya dan senantiasa dibentengi dari siksaan, serta 

dijauhkan dari penyakit menua yaitu kepikunan. 

Mengingat pentingnya membaca dan menghafal Al-Quran, maka UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung mewajibkan mahasiswa untuk menghafal Al-Quran 

minimal 1 juz yaitu juz 30 sebagai salah satu persyaratan ujian munaqosah. Dengan 

begitu, Fakultas Dakwah dan Komunikasi mewajibkan kepada seluruh 

mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan praktik tilawah pada semester 3 sebagai 

salah satu persyaratan dalam mengikuti kegiatan PPM/Job Training dan menempuh 

ujian komprehensif. Program praktik tilawah ini sesuai dengan keputusan Menteri 

Agama Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2010 tentang Status Universitas 

Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung Nomor: Un.05/I.1/PP.00.9/082A/2012 tentang Pedoman Akademik 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2013. Keputusan Dekan Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 

Un.05/III.4/PP.00.9/2192/2012 tentang Panduan Akademik Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2013 (Panduan 

Penyelenggaraan Praktik Tilawah, 2015: 6).  

Kegiatan bimbingan praktik tilawah meliputi kegiatan pembimbingan baca-

tulis dan tahfidh Al-Quran dan hadits berikut simulasi dan penugasan pesan dakwah 

yang diturunkan dari Al-Quran dan hadits. Salah satu materi pokok dalam 
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bimbingan praktik tilawah ini yaitu membaca, menulis, dan menghafalkan ayat-ayat 

Al-Quran. Bimbingan praktik tilawah ini membantu mahasiswa untuk melatih dan 

membiasakan diri untuk menghafal Al-Quran. 

Berdasarkan data awal hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 17 

November 2017 kepada enam orang mahasiswa angkatan 2014 jurusan Bimbingan 

Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung. Terdapat tiga orang mahasiswa yang merespon baik terhadap adanya 

kegiatan bimbingan praktik tilawah yang dapat memberikan energi positif kepada 

setiap individu sehingga mereka termotivasi untuk menghafal Al-Quran. 

Sedangkan tiga orang mahasiswa lainnya kurang memberikan respon baik terhadap 

adanya kegiatan bimbingan praktik tilawah sehingga mereka tidak termotivasi 

untuk menghafal Al-Quran. 

Adapun dari hasil penelitian tersebut, peneliti mendapatkan data bahwa faktor 

yang menyebabkan adanya motivasi untuk menghafal Al-Quran dari kegiatan 

bimbingan praktik tilawah tersebut yaitu faktor kesadaran serta keinginan yang 

timbul dalam diri masing-masing untuk menghafal Al-Quran, faktor latar belakang 

pendidikan, selain itu faktor tuntutan dari setiap dosen pembimbing untuk 

menghafal ayat-ayat Al-Quran tersebut dijadikan sebagai sebuah tantangan 

sehingga mereka semangat untuk menghafal Al-Quran, dan juga faktor lingkungan 

khususnya teman sekelompok yang saling memberikan motivasi satu sama lain. 

Adapun faktor yang menyebabkan tidak adanya motivasi untuk menghafal Al-

Quran yaitu belum adanya keinginan dalam diri mereka untuk memulai sedikit demi 

sedikit untuk menghafal Al-Quran hal ini disebabkan karena mereka telah 
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melakukan judgement terhadap dirinya sendiri bahwa tidak mampu untuk 

menghafal Al-Quran sehingga menimbulkan rasa pesimis dalam dirinya, menghafal 

Al-Quran hanya untuk memenuhi syarat agar terpenuhinya nilai praktik tilawah 

saja, selain dari itu faktor lingkungan pun menjadi salah satu faktor tidak adanya 

motivasi untuk menghafal Al-Quran. Contohnya jika ada teman khususnya teman 

sekelompok yang pemalas maka mereka akan terbawa malas, dan juga faktor latar 

belakang pendidikan seperti latar belakang pendidikan dari SMA atau SMK yang 

bukan berbasis sekolah Islami pun menjadi alasan tidak adanya motivasi untuk 

menghafal Al-Quran.  

Berdasarkan studi awal tersebut tampak bahwa ada indikasi perbedaan respon 

mahasiswa terhadap bimbingan praktik tilawah yang tampak pada perbedaan 

motivasi mahasiswa dalam menghafal Al-Quran. Mengingat demikian, fenomena 

tersebut menarik untuk diteliti. Maka, peneliti mengambil judul penelitian 

“Pengaruh Bimbingan Praktik Tilawah terhadap Motivasi Menghafal Al-

Quran”.   

 

B. Perumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana proses bimbingan praktik tilawah mahasiswa jurusan 

Bimbingan Konseling Islam angkatan 2014? 

2. Bagaimana motivasi menghafal Al-Quran mahasiswa jurusan Bimbingan 

Konseling Islam angkatan 2014? 
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3. Seberapa berpengaruh bimbingan praktik tilawah terhadap motivasi 

menghafal Al-Quran mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam 

angkatan 2014? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui proses bimbingan praktik tilawah mahasiswa jurusan 

Bimbingan Konseling Islam angkatan 2014. 

2. Untuk mengetahui motivasi menghafal Al-Quran mahasiswa jurusan 

Bimbingan Konseling Islam angkatan 2014. 

3. Untuk mengetahui pengaruh bimbingan praktik tilawah terhadap motivasi 

menghafal Al-Quran mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam angkatan 

2014. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

       Adapun dalam penelitian ini terdapat dua macam kegunaan penelitian di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Praktis 

       Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan yang positif terutama bagi 

pelaksanaan bimbingan praktik tilawah di jurusan Bimbingan Konseling Islam 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil 

penelitian ini diharapkan menjadi patokan atau barometer bagi jurusan Bimbingan 
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Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam memberikan metode 

yang tepat untuk meningkatkan motivasi menghafal Al-Quran. 

 

2. Kegunaan Teoritis 

       Penelitian ini akan memiliki kegunaan teoritis yaitu sebagai bahan 

pengembangan ilmu tentang pelaksanaan praktik tilawah dalam meningkatkan 

motivasi menghafal Al-Quran. Hasil penelitian ini akan berguna untuk 

meningkatkan metode praktik tilawah di jurusan Bimbingan Konseling Islam 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.  

 

E. Kerangka Pemikiran 

       Menurut Prayitno dan Amti (2015: 99) bimbingan adalah proses pemberian 

bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang 

individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing 

dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan 

memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan 

berdasarkan norma-norma yang berlaku. 

       Jika dilihat dari garapannya, bimbingan dapat dibedakan menjadi beberapa 

macam di antaranya adalah: 1) Bimbingan vokasional (vocational guidance), yaitu 

bimbingan yang berhubungan dengan masalah jabatan atau pekerjaan yang perlu 

dipilih oleh klien dengan bakat dan kemampuannya; 2) Bimbingan kependidikan 

(educational guidance and counseling), yaitu bimbingan yang menyangkut tentang 

pengambilan keputusan mengenai lapangan studi yang akan dipilih; 3) Bimbingan 
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pribadi-sosial (personal-sosial guidance), yaitu bimbingan dalam menghadapi dan 

mengatasi kesulitan dalam diri sendiri; 4) Bimbingan kesehatan jiwa (mental health 

guidance), yaitu bimbingan yang bertujuan untuk menghilangkan faktor-faktor 

yang menimbulkan gangguan jiwa klien; 5) Bimbingan keagamaan (religious 

guidance), yaitu bimbingan yang bertujuan untuk membantu pemecahan problema 

seseorang dalam kaitannya dengan masalah-masalah keagamaan (Amin, 2013: 53-

58). 

       Adapun bimbingan praktik tilawah dalam penelitian ini termasuk kepada 

bimbingan keagamaan, dalam proses pelaksanaannya bimbingan keagamaan ini 

tidak terlepas dari unsur-unsur bimbingan. Menurut Enjang AS. dan Aliyudin 

(dikutip dari Karlina, 2016: 15) yang termasuk dalam unsur-unsur bimbingan di 

antaranya adalah pembimbing, klien/terbimbing, metode, materi, dan media.  

       Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, praktik adalah pelaksanaan secara 

nyata apa yang disebut dalam teori (Pusat Bahasa, 2014: 1098). Sedangkan tilawah 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembacaan (ayat Al-Quran) dengan 

baik dan indah (Pusat Bahasa, 2014: 1462).  

       Adapun praktik tilawah dalam penelitian ini adalah bagian dari proses 

pembekalan penguasan pesan dakwah yang diturunkan dari sumber Al-Quran dan 

hadits dalam standar minimal, dan pemberian kunci-kunci praktis dalam mencari 

dan mengkategorikan pesan dakwah sesuai dengan kebutuhan dasar mad’u 

(Panduan Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2014: 22). Dengan adanya 

materi menghafal ayat Al-Quran dan terjemahannya dalam praktik tilawah 
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merupakan suatu proses atau upaya untuk menumbuhkan motivasi mahasiswa 

dalam menghafal Al-Quran. 

       Motivasi dalam Kamus Psikologi, motivasi (motivation) diartikan sebagai satu 

variabel penyelang (yang ikut campur tangan) yang digunakan untuk menimbulkan 

faktor-faktor tertentu di dalam organisme yang membangkitkan, mengelola, 

mempertahankan, dan menyalurkan tingkah laku menuju satu sasaran (Chaplin, 

2014: 310).  

       Adapun jika dilihat dari segi pendidikan, dikenal dengan motivasi belajar. 

Johnson & Johnson (dikutip dari Kasyfulbayan, 2017: 30) mendefinisikan motivasi 

belajar sebagai kecenderungan siswa untuk bekerja keras atau aktivitas belajar 

dalam mencapai prestasi belajarnya. Adapun aspek dari motivasi belajar meliputi: 

1) Perencanaan dalam aktivitas belajar; 2) Tindakan terfokus pada pencapaian 

tujuan yang diinginkan; 3) Kesadaran untuk belajar; 4) Pandangan terhadap umpan 

balik; 5) Keaktifan mencari informasi; 6) Kebanggaan dan kepuasan terhadap 

prestasi; 7) Kecemasan terhadap kegagal. 

       Jika dikaitan dengan aspek-aspek motivasi belajar tersebut, maka ketujuh aspek 

tersebut akan ada pada diri mahasiswa yang memiliki motivasi untuk menghafal 

Al-Quran. Mahasiswa yang mengikuti bimbingan praktik tilawah dan memiliki 

motivasi untuk menghafal Al-Quran kemungkinan besar akan memiliki 

perencanaan dalam menghafal Al-Quran, berusaha untuk mencapai hafalan Al-

Quran yang telah ditargetkan, memiliki kesadaran untuk menghafal Al-Quran, 

memiliki pandangan yang baik terhadap umpan balik yang diberikan oleh dosen 

pembimbing praktik tilawah, aktif mencari informasi tentang penghafalan Al-
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Quran, merasa bangga dan puas terhadap hafalan Al-Quran yang telah dicapai, 

merasa cemas jika sulit atau gagal dalam menghafal Al-Quran. Sebaliknya jika 

mahasiswa yang mengikuti bimbingan praktik tilawah tetapi tidak memiliki 

motivasi untuk menghafal Al-Quran, tentunya mereka memiliki pandangan yang 

negatif terhadap pelaksanaan bimbingan praktik tilawah (Ibid, 2017: 31). Adapun 

skema kerangka pemikiran dalam penilitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Skema Kerangka Pemikiran Pengaruh Bimbingan Praktik Tilawah terhadap 

Motivasi Menghafal Al-Quran 
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F. Hipotesis 

       Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Arikunto, 2013: 64) maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

H0 : Tidak ada pengaruh antara praktik tilawah dengan motivasi menghafal Al-

Quran. 

H1 : Ada pengaruh antara praktik tilawah dengan motivasi menghafal Al-

Quran.  

 

G. Langkah-Langkah Penelitian 

       Langkah-langkah penelitian dalam penelitian ini akan dilakukan sebagai 

berikut: lokasi penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, jenis data, 

sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data (Panduan Penyusunan 

Skripsi, 2015: 81).  

1. Lokasi Penelitian 

       Penelitian dilaksanakan terhadap mahasiswa angkatan 2014 di jurusan 

Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung. Adapun alasan memilih 

tempat ini adalah sebagai berikut: 

a. Lokasi penelitian mudah dijangkau sehingga memudahkan dalam pengambilan 

data. 

b. Setelah peneliti melaksanakan observasi sejak bulan April 2017 bahwa 

mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam angkatan 2014 memiliki 
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keaktifan yang cukup unggul dalam menghafal Al-Quran dibandingkan dengan 

angkatan lainnya sehingga memudahkan peneliti dalam mendapatkan data 

mengenai motivasi menghafal Al-Quran mahasiswa jurusan Bimbingan 

Konseling Islam angkatan 2014 dalam pelaksanaan bimbingan praktik tilawah. 

 

2. Metode Penelitian 

       Dalam suatu penelitian ada aturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh 

peneliti yang sering kita sebut dengan metodologi penelitian. Dalam penelitian kali 

ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif pendekatan asosiatif. 

        Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini 

mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan deskriptif atau komperatif 

karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk 

menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala (Sugiyono, 2013: 11). 

 

3. Variabel Penelitian 

       Variabel sering pula diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek 

pengamatan penelitian. Adapun variabel penelitian sering dinyatakan sebagai 

faktor-faktor yang berperanan dalam peristiwa atau gejala penelitian (Suryabrata, 

2013: 25). 

       Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas (independent) 

dan variabel terikat (dependent). Variabel tersebut adalah sebagai berikut: 
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1) Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel lain (Sanusi, 2013: 50). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

bimbingan praktik tilawah (X). 

2) Variabel terikat atau varibel tergantung (dependent variable) adalah variabel 

yang dipengaruhi oleh variabel lain atau variabel bebas (Sanusi, 2013: 50). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah motivasi menghafal Al-Quran (Y). 

 

4. Jenis Data 

       Jenis data lebih cenderung pada pengertian data macam apa yang harus 

dikumpulkan oleh peneliti (Suryabrata, 2013: 103), maka jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu sesuai dengan pertanyaan dalam rumusan masalah di 

antaranya adalah:  

a. Proses bimbingan praktik tilawah mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling 

Islam angkatan 2014. 

b. Motivasi menghafal Al-Quran mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam 

angkatan 2014. 

c. Pengaruh bimbingan praktik tilawah terhadap motivasi menghafal Al-Quran 

mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam angkatan 2014. 

 

5. Sumber Data  

Sumber data cenderung pada pengertian dari mana (sumbernya) data itu berasal 

(Suryabrata, 2013: 104). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua 

sumber data yaitu: 
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a. Sumber data primer, yaitu data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh 

peneliti (Suryabrata, 2013: 104). Adapun yang menjadi sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2014 jurusan Bimbingan 

Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung.  

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang telah dikumpulkan oleh pihak 

lain atau tersedia di instansi tempat di mana penelitian itu dilakukan, peneliti 

tinggal memanfaatkan data tersebut sesuai kebutuhannya (Suryabrata, 2013: 

104). Dalam penelitian ini, dokumentasi dan penyebaran kuesioner kepada 

mahasiswa angkatan 2014 jurusan Bimbingan Konseling Islam, serta dari 

bahan-bahan pustaka berupa buku hasil penelitian orang lain yang ada 

hubungannya dengan penelitian ini. 

 

6. Populasi dan Sampel 

Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Populasi penelitian  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015: 61). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa angkatan 2014 yang 

berjumlah 185 mahasiswa.  

       Berikut ini adalah tabel jumlah mahasiswa angkatan 2014 jurusan Bimbingan 

Konseling Islam: 



14 
 

 

Tabel 1.1 

Jumlah Mahasiswa Angkatan 2014 Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung  

 

 

 

 

 

 

b. Sampel Penelitian  

       Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Bila populasi terlalu besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada pada populasi, dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Untuk itu, sampel 

yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili) (Sugiyono, 

2015: 62). Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 

2014 jurusan Bimbingan Konseling Islam yang berjumlah 185 orang. 

       Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah 

menggunakan rumus Slovin  

n = _______N_______ 

1+N e2 

 

Kelas Jumlah 

BKI A 47 orang 

BKI B 48 orang 

BKI C 45 orang 

BKI D 46 Orang 

Jumlah  185 orang 
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       Dari rumusan di atas menghasilkan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

n = _______185_______ 

1 + 185 (0,10)2 

= _______185_______ 

1 + 185 (0,01)2 

= _______185_______ 

     1 + 1,85 

= _______185_______ 

2,85  

       = 64,91 

       = 64 orang 

       Dengan demikian sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 64 orang 

dari mahasiswa angkatan 2014 jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 

 

7. Teknik Pengumpulan Data 

       Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di antaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

       Sutrisno (dalam Sugiyono, 2013: 145) mengemukakan bahwa observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah 
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diduga terdapat data yang hanya dapat diketahui melalui pengamatan langsung ke 

lokasi penelitian yaitu terhadap mahasiswa angkatan 2014 jurusan Bimbingan 

Konseling Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 

 

b. Kuesioner atau Angket 

       Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013: 137). Adapun angket dalam 

penelitian ini menggunakan skala Likert dengan lima alternatif jawaban yaitu SS 

(Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak 

Setuju) yang memiliki skor 1-5 (Azwar dalam Tahrir, 2016: 52).            

 

c. Studi Kepustakaan 

       Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 

sumber data dari laporan penelitian, buku-buku ilmiah, artikel, dan juga situs web 

yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan teknik 

yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data (Sugiyono, 2013: 224). Teknik ini digunakan untuk memperoleh 

data teori dan konsep yang berhubungan dengan bimbingan praktik tilawah 

terhadap motivasi menghafal Al-Quran. 
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8. Validitas dan Reliabilitas 

       Untuk menguji kelayakan dalam kuesioner penelitian ini maka dilakukan uji 

validitas dan uji reliabiltas. 

a. Validitas  

       Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan 

suatu instrumen (Arikunto, 2013: 168). Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan dan apabila dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. 

 

b. Reliabilitas 

       Relialibilitas merujuk kepada hasil perekaman data (pengukuran). Jika 

instrumen itu digunakan oleh orang atau kelompok orang yang sama dalam waktu 

berlainan atau jika instrumen digunakan itu digunakan oleh orang yang berbeda 

dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang berlainan. Karena hasilnya yang 

konsisten, maka instrument itu dapat dipercaya (reliable) atau dapat diandalkan 

(dependable) (Suryabrata, 2013: 58). 

 

9. Analisis data 

       Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data 

merupakan penyederhanaan data ke dalam proses-proses yang lebih mudah dibaca 

dan diinterpretasikan melalui penyusunan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang pelaku yang diamati. 
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       Untuk menganalisis data secara cermat dan mendalam digunakan langkah-

langkah sebagai berikut:  

a. Uji Validitas 

Menentukan validitas soal menggunakan rumus: 

湵𝑥𝑦 =
N ∑ 𝑋𝑌 − (∑  𝑋) (∑  𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑  𝑋 )2
} {𝑁 ∑𝑌2 − (∑𝑌2)}

 

(Sugiyono, 2013: 228) 

Keterangan: Yxy  = Koefesien korelasi antara variable x dan y 

X = Skor tiap soal 

Y = Skor total 

N = Banyaknya mahasiswa (responden) 

Tabel 1.2 

Interpretasi nilai r 

0,00-0,20 Sangat rendah 

0,21-0,40 Rendah 

0,41-0,60 Cukup 

0,61-0,80 Tinggi 

0,81-1,00 Sangat tinggi 

 

b. Uji Reliabilitas  

Untuk mencari data realibilitas instrument uji coba digunakan rumus: 

𝑟𝑙𝑙 = (
𝑛

𝑛 − 1
)(

𝑆2 − ∑𝑝𝑞

𝑆2
) 

Keterangan:  rll = Reliabilitas secara keseluruhan 

p = Proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q = Proporsi subjek yang menjawab item denga salah (q=l-p) 
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∑ = Jumlah hasil banyaknya perkalian antara p dan q 

N = Banyaknya item 

S2 = Standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar 

varians) (Arikunto, 2013: 100) 

Tabel 1.3 

Kriteria Reliabilitas Butir Soal 

0,00-0,20 Sangat rendah 

0,21-0,40 Rendah 

0,41-0,60 Cukup 

0,61-0,80 Tinggi 

0,81-1,00 Sangat tinggi 

 

       Setelah data penelitian diperoleh, maka data tersebut dianalisis dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menghitung Uji Normalitas  

Normalitas dihitung dari soal tes, langkah-langkahnya seperti berikut: 

a) Mengkonversikan nilai masing-masing variabel dengan menjumlahkan semua 

item dari skor yang diperoleh. 

b) Membuat daftar distribusi frekuensi masing-masing variabel. 

(1) Mencari rentan (R), dengan rumus:   R = X1 - Xr 

(2) Menentukan kelas interval (K), dengan rumus:  K = 1 + 3,33 log n 

(3) Menentukan panjang kelas interval (P) dengan rumus:  P = R : K 
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2) Analisis korelasi pearson product moment  

       Analisis korelasi pearson product moment digunakan untuk mengetahui 

hubungan kedua variabel yakni antara variable bimbingan praktik tilawah (X) dan 

motivasi menghafal Al-Quran (Y).  

a) Jika kedua variabel berdistribusi normal, maka rumus korelasi yang digunakan 

adalah: 

𝑟 =
𝑛 ∑𝑋1𝑌1 − (𝐶𝑋1)(∑𝑌1)

√(𝑛∑𝑋1
2 − (∑𝑋1)2(𝑛∑𝑌1

2 − (∑𝑌1)))2
 

b) Jika salah satu variabel tersebut tidak normal maka rumus korelasi yang 

digunakan sebagai berikut: 

𝑟 = 1 −
6∑𝑏𝑖2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

c) Menafsirkan harga koefesien korelasi  

Tabel 1.4 

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefesien Korelasi 

0,00-0,199 Sangat rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat kuat 

 

d) Menghitung besar kecilnya pengaruh variabel x (bimbingan praktik tilawah) 

terhadap variabel y (motivasi menghafal Al-Quran) ditempuh dengan mencari 

harga K (harga ada atau tidak adanya korelasi) dengan rumus: K = √𝟏 − 𝒓𝟐 

Keterangan: K = tidak adanya korelasi 

       1 = angka konstan 
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         r = korelasi koefisien yang dicapai 

e) Menentukan kadar pengaruh bimbingan praktik tilawah terhadap motivasi 

menghafal Al-Quran dengan menggunakan rumus:  E = 100 (1-K) 

Keterangan: E = indeks efisiensi ramalan 

       1 = angka konstan 

       K = derajat tidak adanya korelasi  


