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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoretis 

a. Pengertian Ekstrakurikuler Baca Alquran 

Ada beberapa pengertian ekstrakurikuler yang dikemukakan oleh para 

ahli.  

“Menurut Suharsimi Arikunto, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan 

tambahan di luar struktur program yang pada umumnya merupakan 

kegiatan pilihan.”
11

  

 

Berdasarkan pendapat ini berarti kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan belajar tambahan bagi siswa yang terdiri dari berbagai kegiatan 

pilihan seperti, pramuka, PMR, keagamaan dan lain-lain yang pada kegiatan 

ini siswa boleh memilih dan mengikuti kegiatan tersebut berdasarkan minat 

dan bakat mereka masing-masing.    

“Menurut Oemar Hamalik, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan 

pendidikan di luar ketentuan kurikulum yang berlaku, akan tetapi 

bersifat paedagogis dan menunjang pendidikan dalam rangka 

tercapainya tujuan sekolah. Hal ini berarti bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan di luar 

ketentuan kurikulum yang berlaku, akan tetapi pelaksanaannya penting 

dalam rangka mendukung ketercapaian visi dan misi sekolah.”
12

  

 

“Menurut Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, kegiatan 

ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran 

tatap muka, dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah agar lebih 

memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan 

yang telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran dalam kurikulum. 

Berdasarkan pendapat ini dapat dipahami bahwasanya kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan di luar 

                                                             
11

B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 

287.   
12

Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 58. 
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sekolah untuk memperluas pengetahuan siswa dari berbagai mata 

pelajaran yang dipelajari yang terdapat di dalam kurikulum.” 

 

Setelah dikemukakan beberapa pendapat para ahli tentang definisi 

ekstrakurikuler, maka dapat peneliti simpulkan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler adalah sebuah kegiatan tambahan di luar jam pelajaran 

kurikulum yang berlaku dalam lembaga pendidikan dan merupakan program 

pilihan yang disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. 

Dalam hal ini penilaian ekstrakurikuler dilakukan atas dasar hasil 

pengamatan langsung yang dilakukan oleh guru atas persetujuan dan 

penunjukan yang dilakukan kepala sekolah. Dengan demikian kepala sekolah 

merupakan basis dasar bagi terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler, namun 

demikian kegiatan ekstrakurikuler tidak hanya berfungsi sebagai nilai yang 

diperhitungkan dalam penentuan keberhasilan, tetapi merupakan salah satu 

bahan yang dapat digunakan untuk menentukan prestasi siswa. 

Membaca dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “baca”, yang 

secara sederhana dapat diartikan sebagai ucapan lafadz bahasa lisan menurut 

aturan-aturan tertentu.
13

 Membaca Alquran adalah kegiatan seseorang dalam 

menangkap pikiran dengan perantara tulisan dari bahasa yang dilisankan 

melalui huruf-huruf Alquran. Baca Alquran adalah suatu kegiatan seseorang 

untuk melisankan/membaca Alquran sesuai tajwid serta membuat dan 

merangkai huruf Alquran dengan baik dan benar.  

                                                             
13

Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi revisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka. Cet. 

ke-4, 2007), h. 266. 
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Baca Alquran adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik 

dalam membaca Alquran melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan 

dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat akan pentingnya kemampuan 

membaca Alquran untuk dapat meyakini, memahami, menghayati, dan 

mengamalkan Alquran sebagai kitab suci agamanya dan dalam rangka 

beragama islam dengan baik dan benar.  

Jadi dapat peneliti simpulkan ekstrakurikuler baca Alquran yaitu 

kegiatan yang dilaksanakan di luar jam sekolah, yaitu kegiatannya yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca huruf 

Alquran. Sehingga dapat membantu dalam pemahaman materi yang terdapat 

dalam mata pelajaran PAI.  

Pentingnya belajar membaca Alquran tertuang dalam membaca dan 

menulis Alquran bagi peserta didik di semua jenjang pendidikan, terutama 

peserta didik di Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini 

tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang 

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 24 yang menyatakan 

sebagai berikut: 

1. Pendidikan Alquran bertujuan meningkatkan kemampuan peserta 

didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan 

Alquran. 

2. Pendidikan Alquran terdiri dari Taman Kanak-Kanak Alquran (TKQ), 

Taman Pendidikan Alquran (TPQ), Ta’limul Alquran Lil Aulad 

(TQA), dan bentuk lain yang sejenis. 

3. Pendidikan Alquran dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak 

berjenjang. 

4. Penyelenggaraan pendidikan Alquran dipusatkan di masjid, mushalla, 

atau tempat lain yang memenuhi syarat. 
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5. Kurikulum Pendidikan Alquran adalah membaca, menulis dan 

menghafal ayat-ayat Alquran, tajwid serta menghafal doa-doa utama.
14

 

 

Adapun pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler baca Alquran di SMA 

Negeri 2 Tambang meliputi: 

1. Kebijakan Sekolah, yakni memasukkan kegiatan ekstrakurikuler baca 

Alquran salah satu kegiatan ekstrakurikuler. 

2. Tugas Guru Pembimbing 

1) Mengatur waktu pelaksanaan kegiatan. 

2) Memberi pengarahan kepada siswa sebelum kegiatan dilaksanakan. 

3) Mengawasi jalannya kegiatan ekstrakurikuler baca Alquran dari 

awal sampai akhir kegiatan. 

4) Memberi motivasi siswa agar lebih semangat dalam mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler baca Alquran. 

5) Memberikan penekanan kepada siswa setelah kegiatan 

ekstrakurikuler baca Alquran berlangsung sesuai materi yang 

disampaikan sebagai rangkuman materi ceramah. 

3.   Tugas Siswa. 

1) Hadir tepat waktu. 

2) Mengikuti jalannya kegiatan dari awal sampai selesai kegiatan 

dilaksanakan.
15

 

Keterampilan membaca Alquran atau lebih dikenal dengan istilah 

mengaji merupakan keterampilan penting pada fase awal guna memahami isi 

                                                             
14

Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Keagamaan, Pasal 24. 
15

Ismail, Guru Pembina Kegiatan Ekstrakurikuler Baca Alquran SMAN 2 Tambang, 

Wawancara, 2017.  
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kandungan Alquran. Mengaji juga memiliki keterkaitan erat dengan ibadah-

ibadah ritual kaum muslim, seperti pelaksanaan shalat, haji dan kegiatan 

berdo’a lainnya. Dalam pelaksanaan shalat atau haji misalnya, tidak sah 

hukumnya bila menggunakan bahasa selain bahasa Alquran (Bahasa Arab). 

Pentingnya kemampuan dasar ini ditegaskan oleh Ibnu Sina bahwa 

keterampilan membaca Alquran merupakan prioritas utama dalam pendidikan 

Islam. Pendapat tersebut ditegaskan pula oleh Ibnu Khaldun bahwa 

pengajaran Alquran merupakan pondasi utama pengajaran bagi disiplin 

ilmu.
16

 

Guna mencapai tujuan meningkatkan kemampuan peserta didik 

membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Alquran 

diperlukan dicipta adanya sistem lingkungan yang kondusif dan dukungan 

dari berbagai macam komponen. Salah satu komponen utamanya adalah 

orang tua dan guru yang secara langsung ikut berperan dalam pembelajaran 

Alquran. 

 Penjelasan Alquran, bahwa Ia sebagai sumber belajar dapat difahami 

dari Q.S Taha (20) ayat 113: 

                         

           

Artinya: Dan demikianlah kami menurunkan Alquran dalam bahasa 

Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang kali, di dalamnya 

                                                             
16

Supardi, Perbandingan Metode Baca Qur’an bagi Pelajar di TKA/TPQ Kelurahan 

bareng Malang, (Mataram: Lemit stain Mataram, 2004), h. 98. 
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sebahagian dari ancaman, agar mereka bertaqwa atau (agar) Alquran itu 

menimbulkan pengajaran bagi mereka. 

Secara implisit, ayat ini mendorong manusia agar mempelajari Alquran 

dan mejadikannya sebagai sumber belajar. Dengan mempelajari Alquran 

manusia diharapkan dapat menangkap pesan-pesan Allah yang terdapat di 

dalamnya, sehingga membuat manusia itu menjadi insan yang bertaqwa 

dengan menjaga diri dari perbuatan negatif dan menjaga diri dari 

mengabaikan perbuatan positif. Hal ini sangat memungkinkan karena Alquran 

banyak memberi motivasi kepada manusia, dengan janji ganjaran dan 

ancaman.
17

 

b. Pengertian Kemampuan Membaca Alquran 

Istilah kemampuan berasal dari kata dasar mampu yang artinya kuasa 

(bisa, sanggup, melakukan sesuatu, dapat, atau bisa). Kemampuan adalah 

kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan seseorang untuk melakukan suatu 

pekerjaan dengan usaha sendiri. Kemampuan dalam kamus Bahasa Indonesia 

adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan. Berdasarkan pengertian di atas, 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah kecakapan atau potensi seorang 

individu untuk menguasai keahlian dalam suatu pekerjaan atau suatu 

penilaian atas seseorang.
18

 

Membaca merupakan dasar salah satu keterampilan yang berkaitan erat 

dengan keterampilan dasar. Ada empat keterampilan berbahasa yaitu menulis, 

                                                             
17

Kadar M Yusuf, Tafsir Tarbawi: Pesan-Pesan Alquran tentang Pendidikan, ( Jakarta: 

Amzah, 2013), h.52. 
18

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke-4, 

(Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 869.  
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menyimak, berbicara, dan membaca itu sendiri. Kegiatan membaca bersifat 

reseptif, suatu bentuk penyerapan yang aktif dalam kegiatan membaca pikiran 

dan mental terlibat secara aktif, tidak hanya aktifitas saja.  

Sedangkan Alquran berasal dari kata qara’a, yaqra’u, qira’atan atau 

alquranan, yang berarti mengumpulkan (al-jam’u) dan menghimpun (al-

dhammu) huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara 

teratur. Sedangkan definisi Alquran adalah kalam Allah SWT yang 

merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan 

ditulis di mushaf dan diriwayatkan dengan mutawwatir serta membacanya 

adalah ibadah.
19

 

M. Quraish Shihab mengatakan: 

“Membaca Alquran tidak sama dengan membaca buku atau 

membaca kitab suci lainnya. Dalam membaca Alquran kita harus 

memperhatikan bacaannya, mana yang dipendekkan, dipanjangkan, 

dipertebal, atau diperhalus bacaannya, bahkan diatur lagu dan 

iramanya sampai pada etika membacanya.”
20

 Maka cara yang 

demikian itu disebut dengan ilmu tajwid dan kita harus 

mengaplikasikannya ketika membaca Alquran.  

 

Jadi kemampuan membaca Alquran adalah kesanggupan dan 

kecakapan melafalkan bacaan ayat-ayat Alquran dengan baik dan benar 

yaitu sesuai dengan tuntunan ilmu tajwid.  

Beberapa cabang dari ilmu tajwid akan penulis paparkan dibawah 

ini sebagai suatu ukuran atau indikator yang akan diujikan kepada siswa 

yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler baca Alquran di Sekolah 

                                                             
19

Depag, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 1990), h. 16. 
20

M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1998), h. 3-4.  
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Menengah Atas Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar yaitu sebagai 

berikut: 

1. Ikhfa’ 

Bunyi Nun mati atau Tanwin condong atau miring kepada bunyi huruf 

berikutnya dengan sedikit berdengung. Huruf ikhfa’ ada 15 yaitu: ت ث ج د  

 ذ ز س ش ص ض ط ظ  ف ق ك 

Contoh:  ْتُْنِرْزهُم 

2. Idghom Bighunnah 

Bunyi nun mati atau tanwin dileburkan atau dimasukkan ke dalam bunyi 

salah satu huruf idghom bighunnah dengan suara mendengung. huruf 

idhgom bighunnah ada 4 yaitu:    ي ن م و  

Contoh:  َُمْن يَقُْىل 

3. Mad Ashli (Thabi’i) 

Mad adalah memanjangkan suara ketika membaca karena ada huruf mad. 

Mad yang dibaca satu alif disebut juga mad ashli atau mad thabi’i.  

Contoh : يُْىِزْيدُ    

4. Mad Arid Lissukun 

Apabila huruf mad disambut oleh huruf hidup yang dimatikan dalam 

bacaan karena waqaf. Ukuran mad nya 2-6 harakat atau 1-3 alif. 

Contoh:   َخالًُدْونَ  
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5. Lam Tarqiq 

Huruf lam yang dibaca tarqiq, apabila huruf lam berada dalam lam jalalah 

yang didahului huruf yang berbaris kasrah maka harus dibaca tarqiq 

(tipis).
21

 

Contoh : بِْسِم هللا 

6. Lam Tafkhim. 

Membaca lam jalalah mendekati bunyi Loh, yakni bunyi antara A dan O 

sehingga terasa tebal/berat apabila sebelumnya terdapat huruf yang 

berharokat fathah atau berharokat dhommah. 

Contoh:  ُهللا دُ يْ زِ ىْ ي  

7. Alif Lam Qamariyah. 

Apabila dimasuki Alif Lam dengan tanda mati pada huruf lam, maka lam 

mati itu harus dibaca jelas, dan sesudah lam mati itu tidak terdapat huruf 

yang bertasydid. Huruf alif lam ini ada 14 yaitu: ب ج ح خ ع غ ف ق ك م و  

    ه ء ي

Contoh:  ُاَْلبَْيت  

8. Alif Lam Syamsiyah. 

Alif lam yang terdapat diawal kata benda, tetapi tidak diucapkan waktu 

dibacanya. Huruf alif lam ini ada 14 yaitu: ن ط د ث س ص ظ  ز ز ت ش   

 ض ل ذ

Contoh: ا لدنيا 
22

 

                                                             
21

Ibid, 42.   
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9. Izhar Syafawi 

Izhar Syafawi ialah apabila mim mati bertemu dengan seluruh huruf 

hijaiyyah yang 28 kecuali mim dan ba’.
23

 

      Contoh: هُْم فِىهَا    

Adapun indikator dari kemampuan siswa membaca Alquran adalah 

sebagian berikut: 

a. Melafalkan ayat-ayat Alquran yang dianjurkan oleh guru dengan baik 

dan benar. 

b. Melafalkan ayat-ayat Alquran berdasarkan kemampuan membaca dengan 

lancar, fasih dan sesuai dengan makhorijul huruf. 

c. Membaca Alquran sesuai dengan kaidah tajwid.
24

 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca Alquran 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca 

Alquran adalah sebagai berikut: 

1. Faktor internal siswa yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu 

sendiri. Faktor ini meliputi: 

1) Intelegensi 

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi 

yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui/menggunakan 

konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan 

                                                                                                                                                                       
22

Ibid, 56.  
23

Ibid, 10.  
24

Ahmad Lutfi, Pembelajaran Alquran dan Hadist, Jakarta: Depag RI, 2009, h. 92.  
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mempelajarinya dengan cepat.
25

 Intelegensi besar pengaruhnya 

terhadap kemajuan belajar. Dalam situasi yang sama, siswa 

mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi akan lebih berhasil 

daripada yang mempunyai intelegensi yang rendah. 

2) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan 

dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, 

diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa senang.
26

 

3) Bakat 

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang, 

untuk mencapai keberhasilan masa yang akan datang, dengan 

demikian sebetulnya setiap orang pasti memiliki bakat dalam arti 

berpotensi untuk mencapai prestasi sampai ke tingkat tertentu sesuai 

dengan kapasitas masing-masing. 

4) Motivasi 

Motivasi merupakan perubahan energi dalam diri seseorang 

yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan 

tanggapan terhadap adanya tujuan. Karena kemampuan membaca 

Alquran merupakan suatu proses maka motivasi memegang peran 

pula, jika orang tua memberikan motivasi yang baik pada anak-anak 

mereka maka akan timbul dalam diri anak dorongan dan hasrat untuk 

belajar lebih baik. 

                                                             
25

Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1995), h. 56. 
26

Ibid, 57. 
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5) Latihan dan Ulangan 

Terlatih karena sering mengulangi sesuatu, maka kecakapan dan 

pengetahuan yang dimilikinya dapat menjadi dikuasai dan makin 

mendalam. Sebaliknya, tanpa latihan pengalaman-pengalaman yang 

telah dapat menjadi hilang atau berkurang. 

2. Faktor Eksternal siswa yaitu faktor yang berasal dari luar siswa itu 

sendiri. Faktor itu meliputi: 

1) Faktor Sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, disiplin 

sekolah, pelajaran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. 

2) Faktor Keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga, 

berupa cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, 

suasana rumah tangga, dan keadaan ekonomi keluarga. Keluarga dapat 

mempengaruhi kemampuan siswa dalam membaca Alquran dengan 

cara memberikan bimbingan kepada anak.
27

 

d. Pengaruh Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Baca Alquran 

terhadap Kemampuan Membaca Alquran Siswa. 

Kemampuan membaca Alquran merupakan salah satu tujuan dari 

pembelajaran agama islam. Oleh karena itu, pembelajaran yang 

dilaksanakan haruslah dapat mencapai tujuan tersebut, dengan 

                                                             
27

Slameto, op.cit., h. 65. 
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menggunakan metode yang tepat dan mengaplikasikan langkah-langkah 

pelaksanaan metode dengan baik. 

  Abdul Chaer menyatakan bahwa: 

“Untuk dapat membaca Alquran, yang terbaik adalah harus belajar 

pada seseorang yang pandai membaca Alquran dengan baik. Bila 

belajar pada seorang guru, mula-mula diperkenalkan dengan huruf-

huruf hijaiyyah itu, nama-namanya, bentuk-bentuknya, dan semua 

tanda baca yang ada di dalam Alquran. Kemudian sang guru 

mengucapkan huruf-huruf yang membentuk ayat Alquran, lalu 

siswa diminta menirukannya. Hal seperti ini dilakukan secara 

berulang-ulang, terus menerus sampai siswa-siswa mengenal dan 

dapat melafalkan, membunyikan huruf-huruf itu. Dengan latihan 

yang terus menerus dan dibawah pengawasan guru, akhirnya bisa 

membaca Alquran dengan baik.”
28

 

 

Dari pendapat di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan 

ekstrakurikuler baca Alquran secara kombinasi merupakan langkah yang 

tepat dalam memperoleh kemampuan siswa dalam membaca Alquran. 

Karena identitas keduanya berorientasi kepada kecakapan dan 

keterampilan siswa dalam melakukan sesuatu, yang disebabkan oleh 

praktek secara langsung dan dilakukan secara berulang-ulang untuk 

melatih ketangkasan dalam suatu kemampuan.  

Dengan ekstrakurikuler baca Alquran, siswa akan memperoleh 

kecakapan atau kemampuan dalam membaca Alquran. Sehingga kesalahan 

dalam membaca Alquran akan terpelihara. 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan yang 

menghindari manupulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa 

                                                             
28

Abdul Chaer, Perkenalan Awal dengan Al-Qur’an, (Jakarta:Rineka Cipta, 2014), h. 209.  
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penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh orang lain. 

Adapun penelitian yang relevan yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Elmi, Jurusan Pendidikan 

Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Tahun 2016, Judul 

penelitiannya adalah Kemampuan Siswa Mengaplikasikan Hukum Bacaan 

Mad Dalam Membaca Alquran Di Madrasah Tsanawiyah Al-Furqon Desa 

Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, penelitian ini 

menyimpulkan bahwa  kemampuan siswa mengaplikasikan hukum bacaan 

mad dalam membaca Alquran adalah baik dengan angka persentase 

73,5%.
29

 Dari paparan tersebut menunjukkan bahwa penelitian tersebut 

memiliki kaitan dengan penelitian yang penulis lakukan sama-sama 

meneliti tentang kemampuan siswa dalam membaca Alquran. Akan tetapi 

perbedaannya adalah pada skipsi Muhammad Elmi mengaplikasikan 

hukum bacaan mad sedangkan pada skripsi ini pengaruh dari mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler baca Alquran. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ica Sinora, Jurusan Pendidikan Agama 

Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Tahun 2017, Judul penelitiannya 

adalah Hubungan Pelaksanaan Kombinasi Metode Demonstrasi dan Drill 

Dengan Kemampuan Membaca Alquran Siswa Di Madrasah Tsanawiyah 

Hasanah Pekanbaru, penelitian ini menyimpulkan bahwa ada hubungan 

yang signifikan pelaksanaan kombinasi metode demonstrasi dan drill 

                                                             
29

Muhammad Elmi, Kemampuan Siswa Mengaplikasikan Hukum Bacaan Mad Dalam 

Membaca Al-Qur’an Di Madrasah Tsanawiyah Al-Furqon Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi 

Kabupaten Rokan Hilir, ( Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 

2016), h.v. 
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dengan variabel kemampuan membaca Alquran siswa sebesar 0,441.
30

 

Dari paparan tersebut menunjukkan bahwa penelitian tersebut memiliki 

kaitan dengan penelitian yang penulis lakukan sama-sama meneliti tentang 

kemampuan siswa dalam membaca Alquran. Akan tetapi perbedannya 

adalah pada skripsi Ica Sinora hubungan pelaksanaan kombinasi metode 

demonstrasi dan dril lsedangkan pada skripsi ini pengaruh dari mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler baca Alquran. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan 

batasan terhadap konsep teoritis agar tidak terjadi kesalah pahaman materi dan 

sekaligus memudahkan penelitian. Seperti yang disebutkan di atas, kajian ini 

berkenaan dengan kemampuan siswa membaca Alquran dalam mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler baca Alquran. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, 

yaitu : 

1. Kegiatan ekstrakurikuler baca Alquran merupakan variabel bebas yang 

disimbolkan dengan (X). Adapun yang dapat dikatakan berhasil dalam 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler baca Alquran apabila terdapat indikator 

sebagai berikut : 

1. Siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler baca Alquran. 

2. Siswa memberi kabar kepada guru ketika berhalangan mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler baca Alquran. 

                                                             
30

Ica Sinora, Hubungan Pelaksanaan Kombinasi Metode Demonstrasi dan Drill Dengan 

Kemampuan Baca Qur’an Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru, ( Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 2017), h.ii.  
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3. Siswa membawa Alquran ketika mengikuti kegiatan ekstrakurikuler baca 

Alquran. 

4. Siswa melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru ekstrakurikuler. 

5. Siswa menaati peraturan yang ditetapkan oleh guru ekstrakurikuler. 

6. Siswa memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru 

ekstrakurikuler. 

7. Siswa mencatat hal-hal yang dianggap penting pada materi. 

8. Siswa bertanya kepada guru apabila mendapat kesulitan. 

9. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

10. Siswa menjelaskan kembali tentang materi baca Alquran. 

2. Kemampuan membaca Alquran siswa merupakan variabel terikat yang 

disimbolkan dengan (Y). Adapun indikator yang dapat dikatakan mampu 

melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler terhadap kemampuan membaca 

Alquran siswa adalah sebagai berikut: 

1. Siswa mampu membaca Alquran dengan hukum bacaan Mad Thobi’i. 

2. Siswa mampu membaca Alquran dengan hukum bacaan Alif Lam 

Qamariyah. 

3. Siswa mampu membaca Alquran dengan hukum bacaan Alif Lam 

Syamsiyah. 

4. Siswa mampu membaca Alquran dengan hukum bacaan Izhar Syafawi. 

5. Siswa mampu membaca Alquran dengan hukum bacaan Ikhfa’. 

6. Siswa mampu membaca Alquran dengan hukum bacaan Lam Tarqiq. 

7. Siswa mampu membaca Alquran dengan hukum bacaan Lam Tafkhim. 
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8. Siswa mampu membaca Alquran dengan hukum bacaan Idgham 

Bighunnah. 

9. Siswa mampu membaca Alquran dengan hukum bacaan Mad Arid 

Lisukun. 

10. Siswa mampu membaca Alquran dengan memperhatikan Adabul Waqaf. 

Berdasarkan indikator-indikator di atas, untuk mengukur kemampuan 

siswa membaca Alquran, maka penulis mengklasifikasikan kepada 5 

kategori bentuk skala nominal dengan ukuran persentase sebagai berikut: 

1. 81% - 100%  Sangat Tinggi 

2. 61% - 80%  Tinggi 

3. 41% - 60%  Cukup 

4. 21% - 40%  Sedang 

5. 0%  - 20%  Rendah 

D. Asumsi dan Hipotesis 

a. Asumsi 

1. Kemampuan membaca Alquran siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler baca Alquran di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Tambang Kabupaten Kampar ada pengaruhnya dengan metode 

mengajar guru. 

2. Kemampuan membaca Alquran siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler baca Alquran di Sekolah Menengah Atas 2 Tambang 

Kabupaten Kampar bervariasi. 
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b. Hipotesis 

Hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini tentang “Pengaruh 

Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Baca Alquran terhadap Kemampuan 

Membaca Alquran Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang 

Kabupaten Kampar” adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesa Alternatif (Ha): Ada pengaruh yang signifikan mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler baca Alquran terhadap kemampuan 

membaca Alquran siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Tambang Kabupaten Kampar. 

2. Hipotesa Nihil (H0): Tidak ada pengaruh yang signifikan mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler baca Alquran terhadap kemampuan 

membaca Alquran siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Tambang Kabupaten Kampar. 


