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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya MIN 9 Banjar 

Pendidikan agama Islam di Kertak Hanyar sebelum ada tempat 

pendidikan resmi masih menggunakan sistem pendidikan tradisional yang 

dilaksanakan di rumah pemuka agama atau di masjid. Adapun waktu 

pelaksanaannya pada waktu sore atau malam hari tergantung pada guru 

agama yang menentukan. Pelaksanaan belajar pada malam hari membuat 

orang tua murid khawatir, karena jarak tempat belajar dengan rumah murid 

cukup jauh dan ada yang berjarak sekitar lebih dari 1 km. Dulu belum ada 

yang namanya listrik sehingga hanya menggunakan obor, dalam keadaan 

cuaca gelap sangat mengkhawatirkan apalagi sebagian yang belajar adalah 

anak perempuan. Oleh karena itu, masyarakat berkumpul untuk melakukan 

musyawarah dalam rangka membicarakan mengenai hal pembangunan 

sarana Pendidikan Agama Islam. Musyawarah tersebut dihadiri oleh kepala 

KUA, kepala kampung, pemuka agama Islam, tokoh masyarakat dan 

anggota masyarakat lainnya. Dalam musyawarah tersebut disepakati untuk 

membangun tempat pendidikan Islam atau madrasah Islam di atas tanah 

yang diwakafkan dari Ibu Hj. Khadijah. 

MIN Kertak Hanyar II berdiri pada tahun 1960 yang waktu itu 

digunakan oleh dua tingkatan pendidikan, yaitu Sekolah Menengah Islam 
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Pertama (SMIP) yang dilaksanakan pada pagi hari dan sore harinya 

digunakan oleh Madrasah Ibtidaiyah yang diberi nama Madrasah Ibtidaiyah 

Manba‟ul „Ulum Handil Jatuh Kertak Hanyar. Pada tahun 1970 Sekolah 

Menengah Islam Pertama (SMIP) dibubarkan, sehingga pelaksanaan belajar 

mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Manba‟ul „Ulum dilaksanakan pada pagi 

hari dan sejak tahun 1997 status Madrasah Ibtidaiyah Manba‟ul „Ulum yang 

mulanya swasta diresmikan menjadi negeri. Nama madrasah berubah 

menjadi MIN Kertak Hanyar II dan dirubah lagi menjadi MIN 9 Banjar 

sampai sekarang ini. 

2. Letak Geografis MIN 9 Banjar 

Lokasi dalam penelitian ini adalah di MIN 9 Banjar yang mana 

sebuah lembaga pendidikan formal di bawah naungan Kementerian Agama 

Kabupaten Banjar. Mengenai gamabaran umum lokasi penelitian dapat 

dilihat pada uraian berikut ini: 

MIN 9 Banjar berada di Jalan Mahligai RT. 05 No. 21 Kecamatan 

Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kode Pos 70654, dengan batas wilayah, 

yaitu: 

a. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Mahligai 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan MTsN 3 Banjarmasin 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan penduduk 

d. Sebelah Utara berbatasan dengan RA Khairul Jannah. 



80 

 

 

 
 

 

Sejak berdirinya tahun 1960 sekolah MIN 9 Banjar yang dinegerikan 

pada tahun 1997 sampai sekarang telah mengalami 11 kali pergantian 

kepemimpinan kepala sekolah, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: 

Tabel 4.1 Kepemimpinan Kepala Sekolah MIN 9 Banjar Kecamatan Kertak 

Hanyar Kabupaten Banjar. 

 

No. Periode Nama Kepala Sekolah Masa Jabatan 

1. 1960-1965 H. Ja‟far Ma‟ruf 5 tahun 

2. 1965-1976 H. M. Said Juhri, BA 11 tahun 

3. 1976-1992 H. Ahmad Anwar 16 tahun  

4. 1992-1995 Dra. Hj. Halimatus Sa‟diyah 3 tahun 

5. 1995-1996 Drs. Ibrahim Saddar 1 tahun  

6. 1997-2003 M. Junaidi HM, A.Ma 7 tahun 

7. 2003-2005 Hj. Siti Nuriyah, S.Pd. 2 tahun 

8. 2005-2010 Drs. Junaidi 5 tahun 

9. 2010-2017 Hj. Makiyah, S.Ag. 7 tahun 

10. 2017-2022 Sabriansyah, S.Pd.I. 5 tahun 

11. 2022-sekarang H. Aspul, S.Pd Sekarang  
Sumber: Staf Tata Usaha & Administrasi MIN 9 Banjar. 

3. Identitas MIN 9 Banjar 

a. Nama Madrasah  : MIN 9 Banjar 

b. Alamat Madrasah  : 

1) Jalan  : Mahligai No. 21 RT. 05 Kertak Hanyar 

2) Kelurahan  : Kertak Hanyar II 

3) Kecamatan  : Kertak Hanyar 

4) Kabupaten  : Banjar 

5) Provinsi  : Kalimantan Selatan 

6) Nomor Telepon  : (0511) 3269518 

c. Status Madrasah  : Negeri 

d. SK Akreditasi  : Nilai A 

1) Nomor  : 103/BAN-SM-P/AK/X2018 
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2) Tanggal  : 31 Oktober 2018 

e. NSM  : 111163030003 

f. Tahun Berdiri  : 1960 

g. Nama Pendiri Madrasah : H. Ja‟far Ma‟ruf 

h. Nama Kepala Madrasah : H. Aspul, S.Pd 

i. SK Kepala Madrasah  : 

1) Nomor  : 08/Kw.17.1-3/Kp.07.6/01/2022 

2) Tanggal  : 18 Januari 2022 

MIN 9 Banjar sampai sekarang ini terakreditasi dengan nilai A, batas 

akhir akreditasi madrasah sampai tahun 2023. 

4. Visi, Misi, dan Tujuan MIN 9 Banjar 

a. Visi MIN 9 Banjar 

Visi MIN 9 Banjar, yaitu: 

Terciptanya peserta didik yang beriman, bertaqwa, cerdas, 

berakhlak mulia, jujur, disiplin, dan bertanggungjawab. 

b. Misi Madrasah 

Misi MIN 9 Banjar, yaitu: 

1) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan. 

2) Meningkatkan penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan. 

3) Meningkatkan hubungan kerja sama dengan orang tua dan 

stokeholder. 

4) Meningkatkan ketatausahaan, rumah tangga madrasah, perpustakaan, 

dan UKS. 
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5) Menanam penguasaan keagamaan untuk perwujudan keimanan dan 

ketaqwaan. 

6) Menumbuh kembangkan budaya kompetitif yang positif bagi 

kemajuan prestasi murid. 

7) Mengembangkan 8 standar pendidikan. 

c. Tujuan MIN 9 Banjar 

Tujuan madrasah adalah jabaran dari visi dan misi madrasah agar 

komunikatif dan bisa diukur sebagai berikut: 

1) Memiliki perangkat pembelajaran yang lengkap untuk semua mata 

pelajaran dan untuk semua jenjang. 

2) Memiliki kurikulum muatan lokal yang disesuaikan dengan kondisi 

madrasah. 

3) Memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional dan 

mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya. 

4) Melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan di 

dunia pendidikan (bernuansa CTL). 

5) Memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai 

6) Memperoleh persentase kelulusan ≥ 90%. 

7) Terlaksananya manajemen berbasis madrasah dalam pengelolaan 

madrasah. 

8) Melaksanakan dan mengikuti perlombaan bidang akademik untuk 

semua mata pelajaran serta perlombaan non akademik lainnya. 

9) Memiliki administrasi madrasah yang lengkap. 
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5. Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan di MIN 9 Banjar 

MIN 9 Banjar Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, 

dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan dibantu oleh 25 orang pengajar, 2 

orang tenaga tata usaha, 1 orang petugas perpustakaan, dan 1 orang petugas 

keamanan (satpam). Pada umumnya tenaga pengajar tersebut 

berlatarbelakang S1 keguruan yang berstatus negeri, GTT, dan honorer. 

Untuk lebih jelasnya mengenai data tentang keadaan tenaga pendidik dan 

kependidikan di MIN 9 Banjar dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan di MIN 9 Banjar 

No. 
Nama Ijazah 

Tertinggi 

Mata 

Pelajaran 

yang 

Diajarkan 

Hari Kelas 

Jumlah 

Jam 

Mengajar 

Ket 

1.       

2. 
Hj. Halimah, 

S.Ag 
Guru Kelas S d a IV 30 GTN 

3. Sarniah, S.Pd.I Guru Kelas S d a  IV  30 GTN 

4. 
Hj. Tatik 

Faulina, S.Pd.I 
Guru kelas S d a I 30 GTN 

5. 
Rusdiana, 

S.Pd.I 
Guru Kelas S d a  II 30 GTN 

6. 
Maslianiwati, 

S.Pd.I 
Guru Kelas S d a I 30  GTN 

7. 
Maisyarah, 

S.Ag 
Guru Kelas S d a III 30 GTN 

8. 
Abdussattar, 

S.Ag 
Guru Kelas S d a III 28 GTN 

9. Ithriyah, S.Pd.I 
Akidah 

Akhlak 
S d a III-IV 30 GTN 

10. 
H. Abd. Salim, 

S.Pd.I 
Guru Kelas S d a II 30 GTN 

11. 
Halimah, 

S.Pd.I 

Guru 

Umum 
S d a III-IV 30 GTN 

12. Padli, S.Pd.I Guru Kelas S d a II 30 GTN 

13. 
Yuliyanti, 

S.Pd.I 
Guru Kelas S d a I 30 GTN 
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Lanjutan Tabel 4.2 

No. 
Nama Ijazah 

Tertinggi 

Mata 

Pelajaran 

Yang 

Diajarkan 

Hari Kelas 

Jumlah 

Jam 

Mengajar 

Ket 

14. 
Hj. Yulia 

Faridah, S.Pd.I 
Guru Mapel S d a VI 30 GTN 

15. Rosita, S.Pd.I Guru Kelas S d a II 30 GTN 

16. 

H. Mansur 

Alhadisi, S.Ag, 

S.Pd.I 

Guru Kelas S d a V 30 GTN 

17. 

Mauizatul 

Hasanah, 

S.Pd.I 

Guru Mapel S d a I-VI 30 GTN 

18. 
Huda Latifah, 

S.Pd.I 
Guru Mapel S d a I-VI 30 GTN 

19. 
H. Khairun, 

S.Ag 

Guru 

Penjaskes 
S d a  IV-VI 24 GTT 

20. 
Abul Hasan 

Sayuti, S.Pd.I 

Guru 

Bidang 

Studi 

S d a  I-VI 30  GTT 

21. 
Nurul Fazriah, 

S.Pd 

Guru 

Bidang 

Studi 

S d a VI 30  GTT 

22. 
Dahliana, 

S.Pd.I 

Guru 

Bidang 

Studi 

S d a I-VI 30 GTT 

23. 

Maulida Sari 

Agustini, 

S.Pd.I 

Guru Mapel S d a III-VI 24 GTT 

24. 
Elya Rahmah, 

S.Pd.I 
Guru Mapel S d a IV-VI 24 GTT 

25. 
M. Naufal 

Azwari 

Guru 

Bidang 

Studi 

S d a I-III 24 GTT 

26. 
Risliyanti 

Saputri, S.El 
TU Honorer S d a - - PTT 

27. 
Khairun 

Ni‟mah, S.Pd 
TU Honorer S d a - - PTT 

28. 
M. Razifuddin, 

SH 
Pustakawan S d a - - PTT 

29. Satuman Satpam S d a - - PTT 
Sumber: Dokumen MIN 9 Banjar 
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6. Keadaan Peserta Didik di MIN 9 Banjar 

Peserta didik yang belajar di MIN 9 Banjar, Kecamatan Kertak 

Hanyar, Kabupaten Banjar, pada tahun pelajaran 2021-2022 seluruhnya 

berjumlah 488 orang yang terdiri atas 243 orang laki-laki dan 245 orang 

perempuan yang tersebar dibeberapa kelas. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.3 Keadaan Peserta Didik di MIN 9 Banjar Tahun Pelajaran 2021-

2022 

 

Kelas 
Tahun 2021/2022 

L P Jumlah Jumlah Kelas 

I 45 39 84 3 

II 41 41 82 3 

III 30 30 60 2 

IV 42 42 84 3 

V 43 53 96 3 

VI 42 40 82 3 

Jumlah 243 245 488 17 
Sumber: Staf Tata Usaha & Administrasi MIN 9 Banjar 

7. Keadaan Sarana dan Prasarana di MIN 9 Banjar 

Dilihat dari lingkungan sekitarnya, MIN 9 Banjar, Kecamatan 

Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, merupakan tempat yang sangat strategis 

sebagai kegiatan belajar mengajar. Suasana lingkungan yang aman dan 

nyaman meningkatkan kelancaran peserta didik dan guru dalam proses 

pembelajaran, ditambah dengan bangunan fisik yang hampir seluruhnya 

dalam kondisi permanen yang didirikan di atas tanah yang cukup luas serta 

dilengkapi dengan fasilitas dan sarana prasarana yang cukup lengkap. 
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Adapun sarana dan prasarana  yang dimiliki oleh MIN 9 banjar yang 

didapatkan melalui hasil observasi di lapangan dan dokumentasi dari pihak 

sekolah dapat diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Data Jumlah Ruang Berdasarkan Kondisi Bangunan 

No. Jenis Ruangan Jumlah Kondisi 

1. Tanah (Bersertifikat)   

2. Ruang Kepala Madrasah/TU 1 Baik 

3. Ruang Guru 1 Baik 

4. Ruang kelas 17 Baik 

5. Ruang Perpustakaan 1 Baik 

6. Ruang UKS 1 Rusak ringan 

7. Ruang Koperasi 1 Baik 

8. Ruang Lab Bahasa 1 Rusak ringan 

9. Kantin Siswa 6 Baik 

10 Parkir Guru dan Siswa 2 Baik 

11. WC Guru 2 Baik 

12 WC Siswa 4 Baik 
Sumber: Dokumen MIN 9 Banjar 

B. Penyajian Data 

1. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MIN 9 Banjar dimulai dari tanggal 11-

26 Maret 2022. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV B MIN 9 Banjar 

yang terbagi menjadi dua grup sesuai dengan nomor absen siswa di kelas, 

yaitu grup I dengan nomor absen ganjil dan grup II dengan nomor absen 

genap. Data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari skor angket 

motivasi menghafal siswa, sebelum pembelajaran dilaksanakan terlebih 

dahulu diadakan pretest dan sesudah pembelajaran dilaksanakan diadakan 

posttest untuk kelas eksperimen I (grup I) dan kelas eksperimen II (grup II). 
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Materi yang diberikan untuk kelas eksperimen I (grub I) dan kelas 

eksperimen II (grub II) adalah materi yang sama, yaitu Surah Az-Zalzalah. 

Perbedaan antara dua grub ini adalah untuk kelompok eksperimen I  

diterapkan metode sorogan dengan berbantuan media audio-visual, 

sedangkan kelompok eksperimen II diterapkan metode pair check dengan 

berbantuan media audio-visual. Waktu yang digunakan untuk kelas 

eksperimen I dan kelas eksperimen II masing-masing 4 jam pelajaran 

dengan 4 kali pertemuan. 

2. Deskripsi Kegiatan Pembelajaran di Kelas Eksperimen I 

Secara umum kegiatan pembelajaran di kelas eksperimen I dengan 

menggunakan metode sorogan berbantuan media audio-visual yang terbagi 

menjadi beberapa tahapan. Tahapan tersebut akan dijelaskan sebagai 

berikut. 

a. Perencanaan  

Sebelum melaksanakan pembelajaran terlebih dahulu 

mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses 

pembelajaran, persiapan tersebut meliputi menyiapkan materi yang 

diajarkan, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan 

media audio-visual berupa video animasi kartun, dan bahan yang 

diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran. 
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b. Pelaksanaan Pembelajaran 

1) Kegiatan awal 

Kegiatan awal pembelajaran dibuka dengan berdoa bersama, 

setelah itu dilanjutkan dengan menanyakan kabar siswa dan mengisi 

daftar kehadiran siswa. Guru memberikan apersepsi terkait materi 

yang diajarkan dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2) Kegiatan inti 

a) Penyajian materi 

Pada pertemuan pertama, sebelum diberikan perlakuan 

dengan menggunakan metode sorogan berbantuan media audio-

visual terlebih dahulu diberikan angket motivasi menghafal 

sebelum (pretest) menggunakan metode sorogan berbantuan media 

audio-visual. Setelah itu guru menyajikan materi tentang Surah Az-

Zalzalah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

sudah disusun. Siswa diminta untuk mengenal Surah Az-Zalzalah 

yaitu dapat mengetahui dan menyebutkan seputar tentang Surah 

Az-Zalzalah. Guru menyampaikan dan menjelaskan materi 

menggunakan papan tulis dan media audio-visual berupa video 

animasi kartun untuk lafadz beserta terjemah dari Surah Az-

Zalzalah. Kemudian guru meminta siswa untuk memahami materi 

yang sudah diajarkan, lalu meminta siswa untuk menyampaikan 

apa yang dapat mereka pahami terkait materi yang sudah dipelajari. 

Semua siswa bergiliran maju menghadap guru untuk 
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menyampaikan apa yang mereka pahami terkait materi yang sudah 

dipelajari. 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan kedua hampir sama 

dengan pertemuan pertama hanya saja yang membedakan dibagian 

materi. Pada pertemuan kedua, guru menyampaikan materi tentang 

melafalkan Surah Az-Zalzalah siswa diminta untuk melafalkan dan 

menghafalkan Surah Az-Zalzalah dengan pembelajaran 

menggunakan metode sorogan berbantuan media audio-visual. 

Kegiatan pada pertemuan ketiga, guru menyampaikan 

materi tentang menerjemahkan Surah Az-Zalzalah siswa diminta 

untuk memahami arti kata demi kata dari Surah Az-Zalzalah dan 

menghafalkan terjemah dari Surah Az-Zalzalah dengan 

pembelajaran menggunakan metode sorogan berbantuan media 

audio-visual. 

3) Kegiatan akhir 

Pembelajaran di kelas eksperimen I dengan menggunakan 

metode sorogan berbantuan media audio-visual dilaksanakan 

sebanyak 4 kali pertemuan dan pada pertemuan keempat/terakhir 

dijelaskan materi tentang kandungan Surah Az-Zalzalah serta 

dilakukan pemberian angket sesudah (posttest) diterapkan metode 

sorogan berbantuan media audio-visual. Angket yang diberikan sama 

dengan angket yang diberikan pada pertemuan pertama yaitu sebelum 

diterapkan metode sorogan berbantuan media audio-visual. Angket ini 
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diberikan untuk mengetahui sejauh mana motivasi siswa dalam 

menghafal Surah Az-Zalzalah. 

Berikut ini rincian kegiatan penelitian pada kelas eksperimen I 

menggunakan metode sorogan berbantuan media audio-visual. 

Tabel 4.5 Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas Eksperimen I 

Pertemuan 

Ke- 
Hari/Tanggal 

Jam 

Ke- 
Materi 

1 
Jum‟at/11 

Maret 2022 
1 

Pretest - Mengenal Surah 

Az-Zalzalah 

2 
Senin/14 Maret 

2022 
1 

Melafalkan Surah Az-

Zalzalah 

3 
Sabtu/19 Maret 

2022 
1 

Menerjemahan Surah 

Az-Zalzalah 

4 
Jum‟at/25 

Maret 2022 
1 

Kandungan Surah Az-

Zalzalah - Posttest  

 

3. Deskripsi Kegiatan Pembelajaran di Kelas Eksperimen II 

Secara umum kegiatan pembelajaran di kelas eksperimen II dengan 

menggunakan metode pair check berbantuan media audio-visual yang 

terbagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan tersebut akan dijelaskan sebagai 

berikut. 

a. Perencanaan 

Sebelum melaksanakan pembelajaran terlebih dahulu 

mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses 

pembelajaran, persiapan tersebut meliputi materi yang akan diajarkan, 

membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan media audio-

visual berupa video animasi kartun, dan bahan yang diperlukan dalam 

pelaksanaan pembelajaran. 
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b. Pelaksanaan Pembelajaran 

1) Kegiatan awal 

Kegiatan awal pembelajaran dibuka dengan berdoa bersama, 

setelah itu dilanjutkan dengan menanyakan kabar siswa dan mengisi 

daftar kehadiran siswa. Guru memberikan apersepsi terkait materi 

yang diajarkan dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2) Kegiatan inti 

a) Penyajian materi 

Pada pertemuan pertama, sebelum diberikan perlakuan 

dengan menggunakan metode pair check berbantuan media audio-

visual terlebih dahulu diberikan angket sebelum (pretest) 

menggunakan metode pair check berbantuan media audio-visual 

untuk mengetahui motivasi awal yang dimiliki oleh siswa. Setelah 

itu guru menyajikan materi tentang mengenal Surah Az-Zalzalah 

sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah 

disusun. Siswa diminta dapat mengetahui dan menyebutkan seputar 

tentang Surah Az-Zalzalah. Guru menyampaikan dan menjelaskan 

materi menggunakan papan tulis dan media audio-visual berupa 

video animasi kartun untuk lafadz beserta terjemah Surah Az-

Zalzalah. Kemudian guru membagi siswa dalam bentuk kelompok 

secara berpasangan untuk menghafalkan lafadz surah Az-Zalzalah 

serta menyebutkan tentang seputar Surah Az-Zalzalah yang sudah 

dipelajari. Siswa berpasangan yang terdiri dari dua orang dalam 
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satu kelompok, yang tugasnya yaitu satu siswa menjagakan hafalan 

dan satu siswanya yang menghafalkan, setelah itu bergantian dan 

saling mengoreksi hafalan satu sama lain. 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan kedua hampir sama 

dengan pertemuan pertama hanya saja yang membedakan dibagian 

materi. Pada pertemuan kedua, guru menyampaikan materi tentang 

melafalkan Surah Az-Zalzalah siswa diminta untuk melafalkan dan 

menghafalkan Surah Az-Zalzalah dengan pembelajaran 

menggunakan metode pair check berbantuan media audio-visual. 

Kegiatan pada pertemuan ketiga, guru menyampaikan 

materi tentang menerjemahkan Surah Az-Zalzalah siswa diminta 

untuk memahami arti kata demi kata dari Surah Az-Zalzalah dan 

menghafalkan terjemah dari Surah Az-Zalzalah dengan 

pembelajaran menggunakan metode pair check berbantuan media 

audio-visual. 

3) Kegiatan akhir 

Pembelajaran di kelas eksperimen II dengan menggunakan 

metode pair check berbantuan media audio-visual dilaksanakan 

sebanyak 4 kali pertemuan dan pada pertemuan keempat/terakhir 

dijelaskan materi tentang kandungan Surah Az-Zalzalah serta 

dilakukan pemberian angket sesudah (posttest) diterapkan metode pair 

check berbantuan media audio-visual. Angket yang diberikan sama 

dengan angket yang diberikan pada pertemuan pertama yaitu sebelum 



93 

 

 

 
 

 

diterapkan metode pair check berbantuan media audio-visual. Angket 

ini diberikan untuk mengetahui sejauh mana motivasi siswa dalam 

menghafal surah Az-Zalzalah. 

Berikut ini rincian kegiatan penelitian pada kelas eksperimen 

II menggunakan metode pair check berbantuan media audio-visual. 

Tabel 4.6 Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas Eksperimen II 

Pertemuan 

Ke- 
Hari/Tanggal 

Jam 

Ke- 
Materi 

1 
Sabtu/12 Maret 

2022 
1 

Pretest - Mengenal Surah 

Az-Zalzalah 

2 
Jum‟at/18 

Maret 2022 
1 

Melafalkan Surah Az-

Zalzalah 

3 
Senin/21 Maret 

2022 
1 

Menerjemahan Surah 

Az-Zalzalah 

4 
Sabtu/26 Maret 

2022 

1 Kandungan Surah Az-

Zalzalah – Posttest 

 

4. Uji Validitas 

Angket pada penelitian ini berjumlah 30 item pertanyaan dengan 

memberikan tanda checklist berdasarkan kategori yang telah diberikan, yaitu 

Selalu (4), Sering (3), Kadang  (2), dan Tidak Pernah (1). Uji coba 

instrumen ini dilakukan di MIN 4 Tapin pada kelas IV dengan jumlah 23 

siswa sebagai responden. Uji coba instrumen ini dilakukan untuk 

mengetahui angket motivasi menghafal yang akan digunakan dalam 

penelitian sudah memenuhi kualitas isntrumen yang baik atau belum. 

Untuk menguji validitas instrumen ini menggunakan IBM SPSS 22 

dengan menggunakan teknik analisis korelasi Product Moment. Jika nilai 

rhitung ˃ rtabel maka item pertanyaan angket dinyatakan valid, namun 
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sebaliknya jika rhitung < rtabel maka item pertanyaan angket dinyatakan tidak 

valid. Nilai rtabel dengan N = 23 pada signifikansi 5% pada distribusi nilai 

rtabel statistik, maka diperoleh nilai rtabel sebesar 0,413.  

Jika nilai signifikansi < 0,05 maka dinyatakan valid dan sebaliknya 

jika nilai signifikansi ˃ 0,05 maka dinyatakan tidak valid. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas 

Indikator Item 

Pertanyaan 

r-hitung r-tabel Keterangan 

Adanya hasrat dan 

keinginan berhasil 

P1 0,719 0,413 Valid 

P2 0,472 0,413 Valid 

P3 0,500 0,413 Valid 

P4 0,289 0,413 Tidak Valid 

P5 0,627 0,413 Valid 

Adanya dorongan 

dan kebutuhan 

dalam belajar 

P6 -0,150 0,413 Tidak Valid 

P7 0,550 0,413 Valid 

P8 0,504 0,413 Valid 

P9 0,497 0,413  Valid 

P10 0,272 0,413 Tidak Valid 

Adanya harapan dan 

cita-cita masa depan 

P11 0,441 0,413 Valid 

P12 0,439 0,413 Valid 

P13 0,450 0,413 Valid 

P14 0,272 0,413 Tidak Valid 

P15 0,502 0,413  Valid 

Adanya penghargaan 

dalam belajar 

P16 0,488 0,413 Valid 

P17 0,179 0,413 Tidak Valid 

P18 0,082 0,413 Tidak Valid 

P19 0,115 0,413 Tidak Valid 

Adanya kegiatan 

yang menarik 

P20 0,581 0,413 Valid 

P21 0,528 0,413 Valid 

P22 0,414 0,413 Valid 

P23 0,475 0,413 Valid 

P24 0,718 0,413 Valid 

P25 0,614 0,413 Valid 

Adanya lingkungan 

belajar yang 

kondusif 

P26 0,457 0,413 Valid 

P27 0,040 0,413 Tidak Valid 

P28 0,242 0,413 Tidak Valid 

P29 0,603 0,413 Valid 

P30 -0,004 0,413 Tidak Valid 
Sumber: Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian 2022 (data diolah) 
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Berdasarkan tabel di atas, jumlah responden sebanyak 23 siswa 

dengan pengujian validitas rtabel Product Moment dengan taraf signifikan 5% 

maka item pertanyaan dikatakan valid apabila mempunyai rtabel ˃ 0,413, 

dapat disimpulkan bahwa terdapat 20 item pertanyaan yang valid dan 10 

item pertanyaan yang tidak valid. Sehingga hanya item pertanyaan valid 

yang layak digunakan untuk instrumen penelitian, yaitu berjumlah 20 item 

pertanyaan. 

Tabel 4.8 Item Pertanyaan Angket Motivasi Menghafal yang Valid 

Indikator 
Item 

Pertanyaan 
r-hitung r-tabel Keterangan 

Adanya hasrat dan 

keinginan berhasil 

P1 0,719 0,413 Valid 

P2 0,472 0,413 Valid 

P3 0,500 0,413 Valid 

P5 0,627 0,413 Valid 

Adanya dorongan 

dan kebutuhan 

dalam belajar 

P7 0,550 0,413 Valid 

P8 0,504 0,413 Valid 

P9 0, 497 0,413 Valid 

Adanya harapan dan 

cita-cita masa depan 

P11 0,441 0,413 Valid 

P12 0,439 0,413 Valid 

P13 0,450 0,413 Valid 

Adanya kegiatan 

yang menarik 

P16 0,488 0,413 Valid 

P20 0,581 0,413 Valid 

P21 0,528 0,413 Valid 

P22 0,414 0,413 Valid 

P23 0,475 0,413 Valid 

P24 0,718 0,413 Valid 

P25 0,614 0,413 Valid 

Adanya lingkungan 

belajar yang 

kondusif 

P26 0,457 0,413 Valid 

P29 0,603 0,413 Valid 

Sumber: Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian 2022 (data diolah) 

5. Uji Reliabilitas 

Setelah item-item pertanyaan yang telah dinyatakan valid maka 

selanjutnya dihitung reliabilitasnya dengan menggunakan Alpha Cronbach. 
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Berikut ini hasil dari perhitungan uji reliabilitas menggunakan IBM SPSS 

22: 

Tabel 4.9 Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,817 30 

 

Berdasarkan uji reliabilitas dari instrumen angket motivasi item-item 

pertanyaan yang valid dengan taraf signifikansi 0,05 dengan N = 30, terlihat 

pada tabel di atas nilai dari Cronbach‟s Alpha sebesar 0,817 ˃ 0,6 maka 

dapat dikatakan reliabel. 

6. Deskripsi Data Motivasi Awal (Pretest) Menghafal Siswa 

Peneliti mendeskripsikan perbandingan dari perbedaan penggunaan 

metode sorogan dengan metode pair check berbantuan media audio-visual 

terhadap motivasi menghafal siswa kelas IV di MIN 9 Banjar, dengan 

menyebarkan angket pertanyaan kepada 28 siswa di kelas IV dengan 20 

item pertanyaan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain 

kuasi eksperimen (Quasi Experemental Design) yang terbagi menjadi dua 

grup kelas eksperimen, yaitu kelas eksperimen I diberi perlakuan 

menggunakan metode sorogan berbantuan media audio-visual dan kelas 

eksperimen II diberi perlakuan menggunakan metode pair check berbantuan 

media audio-visual. Adapun hasil analisis deskriptif motivasi awal 

penelitian yaitu, sebagai berikut: 
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a. Motivasi Awal Menghafal Siswa di Kelas Eksperimen I 

Perhitungan distribusi frekuensi hasil motivasi awal siswa pada 

kelas eksperimen I yaitu, sebagai berikut: 

1) Menentukan Jumlah Kelas 

Jumlah Kelas  = 1 + 3,3 log n 

 = 1 + 3,3 log 14 

 = 4,78 dibulatkan menjadi 5 

2) Menentukan Rentang Data (Range) 

Range  = (skor maksimum – skor minimum) + 1 

 = (68 – 50) + 1 

 = 19 

3) Panjang Kelas Interval 

Panjang kelas  = 
     

            
 

 = 
  

 
 

 = 3,8 dibulatkan menjadi 4 

Dari perhitungan di atas, maka diperoleh distribusi frekuensi 

motivasi menghafal siswa yaitu, sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Motivasi Awal (Pretest) Menghafal 

Siswa Kelas Eksperimen I 

 

Kelas Interval F  (%) 

50 – 53 1 7,1 

54 – 57 2 14,3 

58 – 61 2 14,3 

62 – 65 6 42,9 

66 – 69 3 21,4 

Jumlah 14 100 
Sumber: Hasil Penelitian 2022 (data diolah) 
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Dari distribusi frekuensi di atas diketahui bahwa skor motivasi 

awal menghafal siswa menggunakan metode sorogan berbantuan media 

audio-visual memiliki skor terendah sebesar 50 dan skor tertinggi sebesar 

68. Rentangan skor yang memiliki frekuensi terbanyak terletak pada 

interval 62-65, yaitu 42,9% dan yang paling sedikit terletak pada interval 

50-53, yaitu 7,1%. 

Setelah skor maksimum (X mak) dan skor minimum (X min) 

diketahui, maka selanjutnya mencari Mean ideal (Mi) dan mencari 

Standar Deviasi ideal (SDi) dengan rumus berikut ini: 

1) Mean ideal (Mi)  = 
1
/2 (X mak + X min) 

 = 
1
/2 (68 + 50) 

 = 59 

2) Standar Deviasi ideal  = 
1
/6 (X mak – X min) 

 = 
1
/6 (68 – 50) 

 = 3 

Dari perhitungan di atas, maka dapat diperoleh kategori 

kecenderungan  motivasi menghafal siswa sebagai berikut: 

Tabel 4.11 Distribusi Kategorisasi Motivasi Awal (Pretest) Menghafal 

Siswa Kelas Eksperimen I 

 

No. Skor 
Frekuensi 

Kategori 
Frekuensi % 

1. 68 ˃ 62 9 64,29 Tinggi 

2. 56 ≤ X < 62 4 28,57 Sedang 

3. 50 < 56 1 7,14 Rendah 

Total 14 100  
Sumber: Hasil Penelitian 2022 (data diolah) 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa motivasi menghafal siswa yang 

dihitung dari jumlah responden sebanyak 14 siswa yaitu, siswa yang 

memiliki kategori tinggi sebanyak 9 siswa (64,29%), motivasi menghafal 

dalam kategori sedang sebanyak 4 siswa (28,57%), dan motivasi 

menghafal dalam kategori rendah sebanyak 1 siswa (7,14%). Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa kecenderungan motivasi menghafal siswa berada 

pada kategori tinggi yaitu sebanyak 9 siswa (64,29%) dari jumlah 

responden sebanyak 14 siswa. 

Adapun indikator dominan dari motivasi awal menghafal siswa 

menggunakan metode sorogan berbatuan media audio-visual dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Rata-rata Skor Indikator Motivasi Awal (Pretest) Menghafal 

Siswa Kelas Eksperimen I 

 

Indikator Sub Indikator 
Rata-rata 

Skor 
% 

Motivasi 

Menghafal 

Intrinsik 

Adanya hasrat dan 

keinginan berhasil 
13,71 

35,51% 
Adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar 
8,86 

Adanya harapan dan cita-

cita masa depan 
12,94 

Motivasi 

Menghafal 

Ekstrinsik 

Adanya penghargaan dalam 

belajar  
7,36 

25,86% 
Adanya kegiatan yang 

menarik 
12,43 

Adanya lingkungan belajar 

yang kondusif 
6,07 

Sumber: Hasil Penelitan 2022 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat yang memperoleh rata-rata 

skor tertinggi terletak pada indikator intrinsik dengan sub indikator 

adanya hasrat dan keinginan berhasil sebesar 13,71. Sedangkan rata-rata 
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skor terendah terletak pada indikator ekstrinsik dengan sub indikator 

adanya lingkungan belajar yang kondusif sebesar 6,07. 

b. Motivasi Awal Mengafal Siswa di Kelas Eksperimen II 

Perhitungan distribusi frekuensi hasil motivasi awal siswa pada 

kelas eksperimen II yaitu, sebagai berikut: 

1) Menentukan Jumlah Kelas 

Jumlah Kelas  = 1 + 3,3 log n 

 = 1 + 3,3 log 14 

 = 4,78 dibulatkan menjadi 5 

2) Menentukan Rentang Data (Range) 

Range  = (skor maksimum – skor minimum) + 1 

 = (67 – 52) + 1 

 = 16 

3) Panjang Kelas Interval 

Panjang kelas  = 
     

            
 

 = 
  

 
 

 = 3,2 dibulatkan menjadi 4 

Dari perhitungan di atas, maka diperoleh distribusi frekuensi 

motivasi menghafal siswa yaitu, sebagai berikut: 

Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Motivasi Awal (Pretest) Menghafal 

Siswa Kelas Eksperimen II 

 

Kelas Interval F  (%) 

52 – 55 2 14,3 

56 – 59 1 7,1 
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Lanjutan Tabel 4.13 

Kelas Interval F  (%) 

60 – 63 6 42,9 

64 – 67 5 35,7 

68 – 71 0 0 

Jumlah 14 100 
Sumber: Hasil Penelitian 2022 (data diolah) 

Dari distribusi frekuensi di atas diketahui bahwa skor motivasi 

awal menghafal siswa menggunakan metode pair check berbantuan 

media audio-visual memiliki skor terendah sebesar 52 dan skor tertinggi 

sebesar 67. Rentangan skor yang memiliki frekuensi terbanyak terletak 

pada interval 60-63, yaitu 42,9% dan yang paling sedikit terletak pada 

interval 56-59, yaitu 7,1%. 

Setelah skor maksimum (X mak) dan skor minimum (X min) 

diketahui, maka selanjutnya mencari Mean ideal (Mi) dan mencari 

Standar Deviasi ideal (SDi) dengan rumus berikut ini: 

1) Mean ideal (Mi)  = 
1
/2 (X mak + X min) 

 = 
1
/2 (67 + 52) 

 = 59,5 dibulatkan menjadi 60 

2) Standar Deviasi ideal  = 
1
/6 (X mak – X min) 

 = 
1
/6 (67 – 52) 

 = 2,5 dibulatkan menjadi 3 

Dari perhitungan di atas, maka dapat diperoleh kategori 

kecenderungan  motivasi menghafal siswa sebagai berikut: 
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Tabel 4.14 Distribusi Kategorisasi Motivasi Awal (Pretest) Menghafal 

Siswa Kelas Eksperimen II 

 

No. Skor 
Frekuensi 

Kategori 
Frekuensi % 

1. 67 ˃ 63 7 50,00 Tinggi 

2. 57 ≤ X < 63 4 28,57 Sedang 

3. 52 < 57 3 21,42 Rendah 

Total 14 100  
Sumber: Hasil Penelitian 2022 (data diolah) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa motivasi menghafal siswa yang 

dihitung dari jumlah responden sebanyak 14 siswa yaitu, siswa yang 

memiliki kategori tinggi sebanyak 7 siswa (50,00%), motivasi menghafal 

dalam kategori sedang sebanyak 4 siswa (28,57%), dan motivasi 

menghafal dalam kategori rendah sebanyak 3 siswa (21,42%). Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa kecenderungan motivasi menghafal siswa berada 

pada kategori tinggi yaitu sebanyak 7 siswa (50,00%) dari jumlah 

responden sebanyak 14 siswa. 

Adapun indikator dominan dari motivasi awal menghafal siswa 

menggunakan metode pair check berbatuan media audio-visual dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.15 Rata-rata Skor Indikator Motivasi Awal (Pretest) Menghafal 

Siswa Kelas Eksperimen II 

 

Indikator Sub Indikator 
Rata-rata 

Skor 
% 

Motivasi 

Menghafal 

Intrinsik 

Adanya hasrat dan 

keinginan berhasil 
13,93 

36,72% 
Adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar 
9,86 

Adanya harapan dan cita-

cita masa depan 
12,93 
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Lanjutan Tabel 4.15 

Indikator Sub Indikator Rata-rata 

Skor 

% 

Motivasi 

Menghafal 

Ekstrinsik 

Adanya penghargaan dalam 

belajar  
7,29 

24,78% 
Adanya kegiatan yang 

menarik 
11,14 

Adanya lingkungan belajar 

yang kondusif 
6,35 

Sumber: Hasil Penelitian 2022 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat yang memperoleh rata-rata 

skor tertinggi terletak pada indikator intrinsik dengan sub indikator 

adanya hasrat dan keinginan berhasil sebesar 13,93. Sedangkan rata-rata 

skor terendah terletak pada indikator ekstrinsik dengan sub indikator 

adanya lingkungan belajar yang kondusif sebesar 6,35. 

7. Deskripsi Motivasi Awal (Pretest) Menghafal Siswa 

a. Rata-rata, Standar Deviasi, dan Varians Motivasi Awal (Pretest) 

Menghafal Siswa 

Deskripsi tahap awal yaitu hasil pretest pada motivasi 

menghafal siswa pada kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II, 

yang diambil pada awal pertemuan dengan menggunakan angket 

motivasi menghafal siswa. Deskripsi ini memiliki tujuan untuk 

mengetahui hasil rata-rata antara kelas eksperimen I dan kelas 

eksperimen II apakah memiliki perbedaan atau tidak. Adapun 

deskripsi rata-rata, standar deviasi, varians yaitu, sebagai berikut: 
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Tabel 4.16 Data  Perhitungan Rata-rata, Standar deviasi, dan Varians 

Motivasi Awal (Pretest) Menghafal Siswa 

 

Sumber Variasi Kelas Eksperimen I Kelas Eksperimen II 

N 14 14 

Rata-rata 61,36 61,50 

Standar Deviasi 4,877 4,832 

Varians 23,786 23,346 
Sumber: Hasil Penelitian 2022 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang jauh antara nilai rata-rata kelas eksperimen I dengan 

kelas eksperimen II. Kelas eksperimen I memiliki nilai rata-rata 61,36 

termasuk ke dalam kategori sedang dan kelas eksperimen II memiliki 

nilai rata-rata 61,50 termasuk ke dalam kategori sedang. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada uji t. 

b. Uji T Motivasi Awal (Pretest) Menghafal Siswa 

Sebelum melakukan uji beda terlebih dahulu dipenuhi persyaratan 

dari uji tersebut, yaitu dengan melakukan uji normalitas dan uji 

homogenitas. Pengujian persyaratan diuraikan sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal dengan menggunakan uji Liliefors. Adapun hasil 

uji normalitas dari motivasi awal menghafal siswa kelas eksperimen I 

dan kelas eksperimen II dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.17 Uji Normalitas Motivasi Awal (Pretest) Menghafal Siswa 

Kelas 
Kolmogrov-Smorrnov Taraf 

Sig 
Kesimpulan 

N Nilai Hitung 

Pretest 

Eksperimen I 
14 0,154 0,05 Normal 

Pretest 

Eksperimen 

II 

14 0,200 0,05 Normal 

Sumber: Hasil Penelitian 2022 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui nilai signifikansi 

pada kolom Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Dapat 

disimpulkan bahwa signifikansi kelas eksperimen I adalah 0,154 ˃ 

0,05 sehingga data berdistribusi normal dan signifikansi kelas 

eksperimen II adalah 0,200 ˃ 0,05 sehingga data berdistribusi normal. 

Perhitungan selengkapnya menggunakan IBM SPSS 22 dapat dilihat 

pada lampiran 17. 

2) Uji Homogenitas 

Setelah diketahui data berdistribusi normal, maka pengujian 

selanjutnya adalah dengan uji homogenitas varians. Uji ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah motivasi awal siswa di kelas eksperimen I 

dan kelas eksprimen II bersifat homogen atau tidak. Adapun hasil uji 

homogenitas varians motivasi awal menghafal siswa dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.18 Uji Homogenitas Motivasi Awal (Pretest) Menghafal 

Siswa 

 

Kelas 
Based on Mean 

Taraf Sig Kesimpulan 
N Nilai Hitung 

Pretest 

Eksperimen 

I & Pretest 

Eksperimen 

II 

26 0,972 0,05 Homogen 

Sumber: Hasil Penelitian 2022 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas diketahui pada taraf signifikansi α = 

0,05 didapatkan nilai signfikansi pada kolom Based on Mean. Data 

nilai pada Based on Mean adalah 0,972 ˃ 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan kedua data bersifat homogen. Untuk itu motivasi awal 

menghafal siswa pada kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II 

bersifat homogen, perhitungan selengkapnya menggunakan IBM 

SPSS 22 dapat dilihat pada lampiran 18. 

3) Uji T  

Setelah diketahui kedua data berdistribusi normal dan bersifat 

homogen, maka uji beda yang akan digunakan adalah uji t yaitu Uji 

Independent Simple T-test. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

motivasi awal menghafal siswa untuk kedua kelas eksperimen berbeda 

secara signifikan atau tidak. Berikut ini hasil uji t motivasi awal 

menghafal siswa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.19 Uji T Motivasi Awal (Pretest) Menghafal Siswa 

Kelas Rata-rata Sig. (2-tailed) 
Taraf 

Sig 
Kesimpulan 

Pretest 

Eksperimen 

I 

61,36 0,939 0,05 

Tidak ada 

perbedaan Pretest 

Eksperimen 

II 

61,50 0,939 0,05 

Sumber: Hasil Penelitian 2022 (data diolah) 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi (2-

tailed) sebesar 0,939 ˃ 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

motivasi awal (pretest) menghafal siswa pada kelas eksperimen I dan 

kelas eksperimen II. Perhitungan selengkapnya menggunakan IBM 

SPSS 22 dapat dilihat pada lampiran 19. 

8. Deskripsi Data Motivasi Akhir (Posttest) Menghafal Siswa 

Posttest ini dilakukan untuk mengetahui motivasi akhir atau sesudah 

diberi perlakuan siswa di kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II. 

a. Motivasi Akhir Menghafal Siswa di Kelas Eksperimen I 

Perhitungan distribusi frekuensi hasil motivasi akhir siswa pada 

kelas eksperimen I yaitu, sebagai berikut: 

1) Menentukan Jumlah Kelas 

Jumlah Kelas  = 1 + 3,3 log n 

 = 1 + 3,3 log 14 

 = 4,78 dibulatkan menjadi 5 
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2) Menentukan Rentang Data (Range) 

Range  = (skor maksimum – skor minimum) + 1 

 = (72 – 51) + 1 

 = 22 

3) Panjang Kelas Interval 

Panjang kelas  = 
     

            
 

 = 
  

 
 

 = 4,4 dibulatkan menjadi 5 

Dari perhitungan di atas, maka diperoleh distribusi frekuensi 

motivasi menghafal siswa yaitu, sebagai berikut: 

Tabel 4.20 Distribusi Frekuensi Motivasi Akhir (Posttest) Menghafal 

Siswa Kelas Eksperimen I 

 

Kelas Interval F  (%) 

51 – 55 4 28,6 

56 – 60 2 14,3 

61 – 65 4 28,6 

66 – 70 3 21,4 

71 – 75 1 7,1 

Jumlah 14 100 
Sumber: Hasil Penelitian 2022 (data diolah) 

Dari distribusi frekuensi di atas diketahui bahwa skor motivasi 

akhir menghafal siswa menggunakan metode sorogan berbantuan media 

audio-visual memiliki skor terendah sebesar 51 dan skor tertinggi sebesar 

72. Rentangan skor yang memiliki frekuensi terbanyak terletak pada 

interval 51-55 dan 61-65, yaitu 28,6% dan yang paling sedikit terletak 

pada interval 71-75, yaitu 7,1%. 
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Setelah skor maksimum (X mak) dan skor minimum (X min) 

diketahui, maka selanjutnya mencari Mean ideal (Mi) dan mencari 

Standar Deviasi ideal (SDi) dengan rumus berikut ini: 

1) Mean ideal (Mi)  = 
1
/2 (X mak + X min) 

 = 
1
/2 (72 + 51) 

 = 61,5 dibulatkan menjadi 62 

2) Standar Deviasi ideal  = 
1
/6 (X mak – X min) 

 = 
1
/6 (72 – 51) 

 = 3,5 dibulatkan menjadi 4 

Dari perhitungan di atas, maka dapat diperoleh kategori 

kecenderungan  motivasi menghafal siswa sebagai berikut: 

Tabel 4.21 Distribusi Kategorisasi Motivasi Akhir (Posttest) Menghafal 

Siswa Kelas Eksperimen I 

 

No. Skor 
Frekuensi 

Kategori 
Frekuensi % 

1. 72 ˃ 66 4 28,57 Tinggi 

2. 58 ≤ X < 66 6 42,85 Sedang 

3. 51 < 58 4 28,57 Rendah 

Total 14 100  
Sumber: Hasil Penelitian 2022 (data diolah) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa motivasi menghafal siswa yang 

dihitung dari jumlah responden sebanyak 14 siswa yaitu, siswa yang 

memiliki kategori tinggi sebanyak 4 siswa (28,57%), motivasi menghafal 

dalam kategori sedang sebanyak 6 siswa (42,85%), dan motivasi 

menghafal dalam kategori rendah sebanyak 4 siswa (28,57%). Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa kecenderungan motivasi menghafal siswa berada 
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pada kategori sedang yaitu sebanyak 6 siswa (42,85%) dari jumlah 

responden sebanyak 14 siswa. 

Adapun indikator dominan dari motivasi akhir menghafal siswa 

menggunakan metode sorogan berbatuan media audio-visual dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Tabel 4.22 Rata-rata Skor Indikator Motivasi Akhir (Posttest) Menghafal 

Siswa Kelas Eksperimen I 

 

Indikator Sub Indikator 
Rata-rata 

Skor 
% 

Motivasi 

Menghafal 

Intrinsik 

Adanya hasrat dan 

keinginan berhasil 
12,14 

33,50% 
Adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar 
8,71 

Adanya harapan dan cita-

cita masa depan 
12,65 

Motivasi 

Menghafal 

Ekstrinsik 

Adanya penghargaan dalam 

belajar  
7,14 

28,21% 
Adanya kegiatan yang 

menarik 
14,64 

Adanya lingkungan belajar 

yang kondusif 
6,43 

Sumber: Hasil Penelitian 2022 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat yang memperoleh rata-rata 

skor tertinggi terletak pada indikator ekstrinsik dengan sub indikator 

adanya kegiatan yang menarik sebesar 14,64. dan rata-rata skor terendah 

juga terletak pada indikator ekstrinsik dengan sub indikator adanya 

lingkungan belajar yang kondusif sebesar 6,43. 

b. Motivasi Akhir Menghafal Siswa di Kelas Eksperimen II 

Perhitungan distribusi frekuensi hasil motivasi akhir siswa pada 

kelas eksperimen II yaitu, sebagai berikut: 
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1) Menentukan Jumlah Kelas 

Jumlah Kelas  = 1 + 3,3 log n 

 = 1 + 3,3 log 14 

 = 4,78 dibulatkan menjadi 5 

2) Menentukan Rentang Data (Range) 

Range  = (skor maksimum – skor minimum) + 1 

 = (77 – 64) + 1 

 = 14 

3) Panjang Kelas Interval 

Panjang kelas  = 
     

            
 

 = 
  

 
 

 = 2,8 dibulatkan menjadi 3 

Dari perhitungan di atas, maka diperoleh distribusi frekuensi 

motivasi menghafal siswa yaitu, sebagai berikut: 

Tabel 4.23 Distribusi Frekuensi Motivasi Akhir (Posttest) Menghafal 

Siswa Kelas Eksperimen II 

 

Kelas Interval F  (%) 

64 – 66 4 28,6 

67 – 69 3 21,4 

70 – 72 4 28,6 

73 – 75 2 14,3 

76 – 78 1 7,1 

Jumlah 14 100 
Sumber: Hasil Penelitian 2022 (data diolah) 

Dari distribusi frekuensi di atas diketahui bahwa skor motivasi 

akhir menghafal siswa menggunakan metode pair check berbantuan 

media audio-visual memiliki skor terendah sebesar 64 dan skor tertinggi 
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sebesar 77. Rentangan skor yang memiliki frekuensi terbanyak terletak 

pada interval 64-66 dan 70-72, yaitu 28,6% dan yang paling sedikit 

terletak pada interval 76-78, yaitu 7,1%. 

Setelah skor maksimum (X mak) dan skor minimum (X min) 

diketahui, maka selanjutnya mencari Mean ideal (Mi) dan mencari 

Standar Deviasi ideal (SDi) dengan rumus berikut ini: 

1) Mean ideal (Mi)  = 
1
/2 (X mak + X min) 

 = 
1
/2 (77 + 64) 

 = 70,5 dibulatkan menjadi 71 

2) Standar Deviasi ideal  = 
1
/6 (X mak – X min) 

 = 
1
/6 (77 – 64) 

 = 2,16 dibulatkan menjadi 2 

Dari perhitungan di atas, maka dapat diperoleh kategori 

kecenderungan  motivasi menghafal siswa sebagai berikut: 

Tabel 4.24 Distribusi Kategorisasi Motivasi Akhir (Posttest) Menghafal  

Siswa Kelas Eksperimen II 

 

No. Skor 
Frekuensi 

Kategori 
Frekuensi % 

1. 77 ˃ 73 3 21,42 Tinggi 

2. 69 ≤ X < 73 4 28,57 Sedang 

3. 64 < 69 7 50,00 Rendah 

Total 14 100  
Sumber: Hasil Penelitian 2022 (data diolah) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa motivasi menghafal siswa yang 

dihitung dari jumlah responden sebanyak 14 siswa yaitu, siswa yang 

memiliki kategori tinggi sebanyak 3 siswa (21,42%), motivasi menghafal 

dalam kategori sedang sebanyak 4 siswa (28,57%), dan motivasi 
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menghafal dalam kategori rendah sebanyak 7 siswa (50,00%). Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa kecenderungan motivasi menghafal siswa berada 

pada kategori rendah yaitu sebanyak 7 siswa (50,00%) dari jumlah 

responden sebanyak 14 siswa. 

Adapun indikator dominan dari motivasi akhir menghafal siswa 

menggunakan metode pair check berbatuan media audio-visual dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.25 Rata-rata Skor Indikator Motivasi Akhir (Posttest) Menghafal 

Siswa Kelas Eksperimen II 

 

Indikator Sub Indikator 
Rata-rata 

Skor 
% 

Motivasi 

Menghafal 

Intrinsik 

Adanya hasrat dan 

keinginan berhasil 
14,93 

38,78% 
Adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar 
10,28 

Adanya harapan dan cita-

cita masa depan 
13,57 

Motivasi 

Menghafal 

Ekstrinsik 

Adanya penghargaan dalam 

belajar  
7,36 

30,57% 
Adanya kegiatan yang 

menarik 
16,00 

Adanya lingkungan belajar 

yang kondusif 
7,21 

Sumber: Hasil Penelitian 2022 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat yang memperoleh rata-rata 

skor tertinggi terletak pada indikator ekstrinsik dengan sub indikator 

adanya kegiatan yang menarik sebesar 16,00. Sedangkan rata-rata skor 

terendah juga terletak pada indikator ekstrinsik dengan sub indikator 

adanya lingkungan belajar yang kondusif sebesar 7,21. 
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9. Deskripsi Data Motivasi Akhir (Posttest) Menghafal Siswa 

a. Rata-rata, Standar Deviasi, dan Varians Motivasi Akhir (Posttest) 

Menghafal Siswa 

Deskripsi data tahap akhir dilakukan untuk mengetahui hasil 

posttest motivasi menghafal siswa setelah diberikan perlakuan, yaitu 

metode sorogan berantuan media audio-visual pada kelas eksperimen I 

dan metode pair check berbantuan media audio-visual pada kelas 

eksperimen II. Tujuan dari analisis tahap akhir ini adalah untuk 

menjawab hipotesis yang sudah dikemukakan. Adapun data yang yang 

digunakan adalah hasil posttest dari kedua kelas eksperimen. Berikut data 

posttest dari kedua kelas eksperimen. 

Tabel 4.26 Data  Perhitungan Rata-rata, Standar deviasi, dan Varians 

Motivasi Akhir (Posttest) Menghafal Siswa 

 

Sumber Variasi Kelas Eksperimen I Kelas Eksperimen II 

N 14 14 

Rata-rata 61,71 69,36 

Standar Deviasi 6,498 4,088 

Varians 42,220 16,709 
Sumber: Hasil Penelitian 2022 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan yang 

lumayan jauh antara nilai rata-rata kelas eksperimen I dengan kelas 

eksperimen II. Kelas eksperimen I memiliki nilai rata-rata 61,71 

termasuk ke dalam kategori sedang dan kelas eksperimen II memiliki 

nilai rata-rata 69,36 termasuk ke dalam kategori sedang. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada uji t. 
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b. Uji T Motivasi Akhir (Posttest) Menghafal Siswa 

Sebelum melakukan uji beda data terlebih dahulu dipenuhi 

persyaratan dari uji tersebut, yaitu dengan melakukan uji normalitas dan 

uji homogenitas. Pengujian persyaratan diuraikan sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal dengan menggunakan uji Liliefors. Adapun hasil 

uji normalitas dari motivasi akhir menghafal siswa kelas eksperimen I 

dan kelas eksperimen II dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.27 Uji Normalitas Motivasi Akhir (Posttest) Menghafal Siswa 

Kelas 
Kolmogrov-Smorrnov Taraf 

Sig 
Kesimpulan 

N Nilai Hitung 

Posttest 

Eksperimen I 
14 0,200 0,05 Normal 

Posttest 

Eksperimen 

II 

14 0,200 0,05 Normal 

Sumber: Hasil Penelitian 2022 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui nilai signifikansi 

pada kolom Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Dapat 

disimpulkan bahwa signifikansi kelas eksperimen I adalah 0,200 ˃ 

0,05 sehingga data berdistribusi normal dan signifiknasi kelas 

eksperimen II adalah 0,200 ˃ 0,05 sehingga data berdistribusi normal. 

Perhitungan selengkapnya menggunakan IBM SPSS 22 dapat dilihat 

pada lampiran 23. 
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2) Uji Homogenitas 

Setelah diketahui data berdistribusi normal, maka pengujian 

selanjutnya adalah dengan uji homogenitas varians. Uji ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah motivasi akhir siswa di kelas eksperimen I 

dan kelas eksprimen II bersifat homogen atau tidak. Berikut ini hasil 

uji homogenitas varians motivasi akhir menghafal siswa dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.28 Uji Homogenitas Motivasi Akhir (Posttest) Menghafal 

Siswa 

 

Kelas 
Based on Mean 

Taraf Sig Kesimpulan 
N Nilai Hitung 

Posttest 

Eksperimen 

I & Posttest 

Eksperimen 

II 

26 0,136 0,05 Homogen 

Sumber: Hasil Penelitian 2022 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas diketahui pada taraf signifikansi α = 

0,05 didapatkan nilai signfikansi pada kolom Based on Mean. Data 

nilai pada Based on Mean adalah 0,136 ˃ 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan kedua data bersifat homogen. Untuk itu motivasi akhir 

menghafal siswa pada kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II 

bersifat homogen, perhitungan selengkapnya menggunakan IBM 

SPSS 22 dapat dilihat pada lampiran 24. 

3) Uji T  

Setelah diketahui kedua data berdistribusi normal dan bersifat 

homogen, maka uji beda yang akan digunakan adalah uji t yaitu Uji 



117 

 

 

 
 

 

Independent Simple T-test. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

motivasi akhir menghafal siswa untuk kedua kelas eksperimen 

berbeda secara signifikan atau tidak. Berikut ini hasil uji t motivasi 

akhir menghafal siswa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.29 Uji T Motivasi Akhir (Posttest) Menghafal Siswa 

Kelas Rata-rata Sig. (2-tailed) Taraf Sig Kesimpulan 

Posttest 

Eksperimen I 
61,71 0,001 0,05 

Terdapat 

perbedaan 
Posttest 

Eksperimen 

II 

69,36 0,001 0,05 

Sumber: Hasil Penelitian 2022 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi (2-

tailed) sebesar 0,001 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

motivasi akhir (posttest) menghafal siswa pada kelas eksperimen I dan 

kelas eksperimen II. Perhitungan selengkapnya menggunakan IBM 

SPSS 22 dapat dilihat pada lampiran 25. 
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C. Analisis Data 

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan 4 kali pertemuan di kelas eksperimen I dan 4 kali pertemuan di 

kelas eksperimen II, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode 

sorogan berbantuan media audio-visual di kelas eksperimen I termasuk ke 

dalam kategori motivasi sedang, penggunaan metode pair check berbantuan 

media audio-visual di kelas eksperimen II juga termasuk ke dalam kategori 

motivasi sedang. Adapun perbandingan dari kedua metode tersebut maka dapat 

dikatakan terdapat perbandingan  yang signifikan antara motivasi menghafal 

siswa di kelas eksperimen I yang menggunakan metode sorogan berbantuan 

media audio-visual dengan kelas eksperimen II yang menggunakan metode 

pair check berbantuan media audio-visual. 

Sebelumnya teori mengatakan motivasi mempengaruhi tingkat 

keberhasilan atau kegagalan dalam belajar.
71

 Dengan ini dapat dikatakan 

motivasi mempengaruhi keberhasilan siswa dalam menghafal surah pendek 

terlihat pada rata-rata hasil pretest dan posttest mengalami peningkatan bahwa 

penggunaan kedua metode berada pada kategori motivasi sedang. Dan setelah 

dibandingkan antara kedua metode tersebut, metode pair check berbantuan 

media audio-visual lebih unggul dalam memotivasi siswa dibandingkan metode 

sorogan berbantuan media audio-visual. 

Penelitian terdahulu dari Naning Jamilah, Jurusan PAI dari Institut 

Pesantren KH. Abdul Chalim dengan judul penelitian Pengaruh Metode 

                                                 
71

 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 49. 
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Sorogan dalam Menghafal Al-Qur‟an terhadap Prestasi Belajar PAI Siswa di 

MTs Amanatul Qur‟an Pacet Mojokerto.
72

 Dari penelitian yang dilakukan oleh 

Naning Jamilah memiliki hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari 

penggunaan metode sorogan dalam menghafal Alquran terhadap prestasi 

belajar siswa, yaitu dengan kategori yang cukup tinggi. Sedangkan dalam 

penelitian ini memiliki hasil bahwa penggunaan metode sorogan berbantuan 

media audio-visual dalam menghafal surah pendek terhadap motivasi siswa 

berada pada kategori motivasi sedang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode 

sorogan cocok digunakan untuk menghafal Alquran pada mata pelajaran Al-

Qur‟an Hadits. 

Penelitian terdahulu dari Nur Nafisatul Fitriyah, Jurusan PGMI dari 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul penelitian 

Peningkatan Kemampuan Menghafal Surah Al-„Adiyat Mata Pelajaran Al-

Qur‟an Hadits melalui Metode Pair Check di Kelas IV-B Minu Berbek 

Sidoarjo.
73

 Dari penelitian yang dilakukan oleh Nur Nafisatul Fitriyah memiliki 

hasil bahwa terdapat peningkatan kemampuan menghafal Surah Al-„Adiyat 

menggunakan metode pair check, hal ini terbukti dari persentase yang 

mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Peningkatan persentase 

kemampuan menghafal tersebut berada pada kategori tinggi. Sedangkan dalam 

penelitian ini memiliki hasil bahwa penggunaan metode pair check berbantuan 

                                                 
72

 Naning Jamilah, Pengaruh Metode Sorogan Dalam Menghafal Al-Qur‟an Terhadap 

Prestasi Belajar PAI Siswa Di MTs Amanatul Qur‟an Pacet Mojokerto, (Mojokerto: Naning 

Jamilah, 2020), h. 126. 

 
73

 Nur Nafisatul Fitriyah, Peningkatan Kemampuan Menghafal Surah Al-„Adiyat Mata 

Pelajaran Al-Qur‟an Hadits Melalui Metode Pair Check Di Kelas IV-B Minu Berbek Sidoarjo, 

(Surabaya: Nur Nafisatul Fitriyah, 2018), h. 89. 
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media audio-visual dalam memotivasi siswa menghafal surah pendek berada 

pada kategori motivasi sedang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode pair 

check cocok digunakan untuk menghafal surah pendek pada mata pelajaran Al-

Qur‟an Hadits. 

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Naning Jamilah dan Nur 

Nafisatul Fitriyah dengan penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu penggunaan 

metode sorogan dan metode pair check untuk menghafal Alquran atau surah 

pendek pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits. Akan tetapi hal yang menarik 

dari penelitian ini adalah membandingkan kedua metode tersebut, yaitu metode 

sorogan dengan metode pair check serta berbantuan dengan media audio-

visual. 

Proses pembelajaran menggunakan metode sorogan berbantuan media 

audio-visual dilaksanakan dengan beberapa langkah, yaitu, menyampaikan 

tujuan, mendemonstrasikan materi dengan bantuan media berupa video animasi 

kartun untuk lafadz dan terjemah dari Surah Az-Zalzalah, menguji motivasi 

menghafal siswa dengan guru meminta siswa menghadap secara bergiliran,  

lalu guru membacakan lafadz beserta terjemah dari Surah Az-Zalzalah, siswa 

dengan tekun mendengarkan apa yang dibacakan oleh guru dan mencocokkan 

dengan buku yang dibawanya. Setelah selesai pembacaan oleh guru siswa 

kemudian menirukan kembali apa yang dibacakan oleh guru. Sedangkan proses 

pembelajaran menggunakan metode pair check berbantuan media audio-visual 

dilaksanakan dengan beberapa langkah, yaitu menyampaikan tujuan, 

mendemonstrasikan materi dengan bantuan media berupa video animasi kartun 
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untuk lafadz dan terjemah dari Surah Az-Zalzalah, menguji motivasi 

menghafal siswa dengan membagi siswa secara berpasangan saling mengecek 

hafalan satu sama lain secara bergantian lalu setelahnya menghadap guru untuk 

menghafalkan Surah Az-Zalzalah. 

Kedua metode tersebut dapat digunakan dalam memotivasi siswa dalam 

menghafal surah pendek. Namun, metode pair check berbantuan media audio-

visual lebih unggul dibandingkan metode sorogan yang juga berbantuan 

dengan media audio-visual. Hal ini terbukti dari nilai rata-rata akhir motivasi 

menghafal siswa setelah diberi perlakuan. Pada kelas eksperimen I nilai rata-

ratanya sebesar 61,71 dengan kategori sedang dan kelas eksperimen II nilai 

rata-ratanya sebesar 69,36 dengan kategori sedang, maka terlihat bahwa rata-

rata yang lebih tinggi adalah kelas eksperimen II. Adapun faktor unggul dari 

metode pair check berbantuan media audio-visual terlihat dari kelebihan 

metode tersebut, yaitu pembelajaran yang melibatkan semua siswa aktif 

berinteraksi melatih komunikasi dengan teman pasangannya dan meningkatkan 

kerja sama antar siswa. 

Berdasarkan hasil pengujian dengan Uji T pada penyjian data di dapat 

nilai signifikansi 0,001 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terdapat perbandingan yang signifikan antara motivasi 

menghafal siswa menggunakan metode sorogan dengan metode pair check 

berbantuan media audio-visual di kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II. 

Jadi, dapat diketahui bahwa metode pair check berbantuan media audio-visual 

terbukti lebih baik dalam memotivasi siswa dalam menghafal surah pendek. 
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Teori ini dapat dijadikan alternatif pilihan bagi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran, yaitu dalam memotivasi siswa menghafal surah 

pendek pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits. Proses pembelajaran tidak 

terpaku pada materi yang ada dibuku saja tetapi juga memerlukan bantuan 

media, sehingga dapat memudahkan siswa dalam menghafal. 

  


