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ABSTRAK 

 

 Istilah tadarus sudah sangat populer di masa ini.Kegiatan ini tidak hanya 

dilakukan di masjid atau musholla,tetapi kegiatan ini juga bisa dilakukan 

dirumah.Banyak muslimin yang membaca Al-Quran dari awal hingga khatam, tapi 

ada juga yang melanjutkan kebiasaan tadarus setelah salat fardu. Misalnya, 

setelah salat subuh membaca Surat Al-Waqiah, zuhur (Arrahman), ashar 

(Assajadah), magrib (Yaasiin dan Al Kahfi), dan isya (Almulk). 

 Istilah tadarus sebenarnya agak berbeda antara bentuk kegiatan dan 

makna bahasanya. Tadarus yang lazim dilakukan saat ini adalah berbentuk sebuah 

majelis di mana para pesertanya membaca Al-Quran bergantian. Satu orang 

membaca dan yang lain menyimak.Sedangkan dari makna bahasa, tadarus berasal 

dari asal kata darosa-yadrusu, yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, 

mengkaji, dan mengambil pelajaran. Lalu ketambahan huruf ta' di depannya 

sehingga menjadi tadaarosa-yatadaarosu, maka maknanya bertambah menjadi 

saling belajar atau mempelajari secara lebih mendalam. 

 Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada karya tulis ini 

penulis menggunakan metode survey. Penelitian survey adalah suatu teknik 

pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan 

yang di ajukan pada responden. 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_survei) 

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari angket yang telah di sebarkan 

kepada responden. Pada hasil penelitian,penulis mendeskripsikan angket yang 

telah diisi oleh responden. 

   Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, 

dapat diperoleh data, bahwa 60% responden adalah perempuan, 100% respoden 

adalah berjurusan IPS, 100% responden berumur <16 tahun, 65% responden 

adalah kegiatan tadarus dikelas sudah efektif yaitu biasa saja, 95% responden 

berkata bahwa sudah mempunyai al-qur’an untuk melakukan kegiatan tadarus, 

55% responden berkata bahwa nyaman bila melakukan kegiatan tadarus di 

kelas,70% responden berkata bahwa ingin suasana yang tenang saat melakukan 
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kegiatan tadarus, 45% responden berkata bahwa kelas-nya belum kondusif saat 

melakukan kegiatan tadarus, 65% responden berkata bahwa tadarus berperan 

penting, 100% responden berkata bahwa wali kelas turut serta dalam kegiatan 

tadarus, 50% responden berkata bahwa berminat melakukan tadarus dikelas, 85% 

responden berkata bahwa permasalahan yang di hadapi ketika melakukan kegiatan 

tadarus al-qur’an adalah tidak kondusif, 100% responden berkata bahwa berminat 

melakukan kegiatan tadarus di dalam kelas, 80% responden berkata bahwa upaya 

dalam meningkatkan keefektifan dalam bertadarus dikelas adalah turut mengikuti 

aturan yang sudah dibuat, 80% responden berkata bahwa pernahkah terenyuh saat 

mengikuti kegiatan tadarus/membaca al-qur’an adalah biasa saja, 70% responden 

bahwa perasaan yang dialami dari tadarus dikelas adalah biasa saja, 55% 

responden yang membuat untuk ikut serta dalam kegiatan tadarus dikelas adalah 

karena tuntutan sekolah, 60% responden berkata bahwa sudah 1-3 kali tidak 

mengikuti tadarus di kelas selama satu bulan terakhir, 85% responden berkata 

bahwa suka dengan kegiatan tadarus al-qur’an, 55% responden mengatakan 

kegiatan tadarus itu penting. 

 Berdasarkan hasil penelitian, yang dapat di simpulkan hasil pengolahan 

angket sebagaimana diuraikan di atas, di simpulkan sebanyak 65% responden 

berpendapat cukup efektif Jadi, menurut penulis pendapat para siswa siswi SMA 

Almuslim kelas X IPS mengenai kegiatan tadarus di kelas yang tidak berjalan 

efektif hasil pengolahan angket bertolak belakang dengan hipotesis yang telah di 

buat penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 



1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

 Di Indonesia sudah banyak sekolah yang menggunakan sistem berbasis 

islami. Khususnya di daerah tambun, sudah banyak sekolah yang menggunakan 

sistem belajar yang berbasis islami salah satunya SMA AL-MUSLIM TAMBUN. 

Di sekolah tersebut mewajibkan siswanya untuk melakukan sholat dhuha dan 

tadarus setiap pagi sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. 

 Solat dhuha adalah salat sunah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu 

duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta 

sejak terbitnya (kira-kira pukul tujuh pagi) hingga waktu zuhur. Sedangkan tadarus 

berasal dari asal kata darasa yadrusu, yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, 

mengkaji dan mengambil pelajaran dari wahyu-wahyu Allah swt, kegiatan tadarus 

di mulai dari jam 06:45 WIB – 07:15 WIB. Maka dari itu jam masuk sekolah SMA 

AL-MUSLIM lebih cepat dari sekolah lainnya yang berada di daerah tambun. 

 Kegiatan tersebut mempunyai banyak manfaat untuk siswa. Manfaatnya 

dapat membuat siswa terbiasa membaca dan menghafal al-Qur’an. Tujuan dari 

tadarus untuk menghatamkan al-Qur’an secara bersama sama. Sudah tidak asing 

lagi bagi kita umat muslim untuk menghatamkan al-Qur’an, karena manfaat 

menghatamkan al-Qur’an bisa mengangkat derajat orang tua diakhirat kelak, selain 

itu juga sebagai salah satu kewajiban semua umat islam untuk mengetahui isi 

kandungan al-quran sebagai bentuk takwa kepada Allah swt. 

Memasuki tahun ajaran baru, al muslim memiliki beberapa perubahan 

dalam manajemennya, dari struktur kepengurusan hingga beberapa kegiatan terjadi 

perubahan. Salah satunya kegiatan duha dan tadarus yang biasa dilakukan setiap 

paginya di aula, kini kegiatan tersebut terjadi perubahan dalam segi tempat saja. 

Biasanya kegiatan tadarus dan duha dilakukan di aula, berbeda dengan awal tahun 

ajaran baru tahun ini, kegiatan tersebut dilakukan di kelas masing-masing bersama 

dengan wali kelas.  

Namun, kegiatan tersebut hanya berlaku pada awal-awal tahun ajaran baru 

saja, karena kurangnya efektifitas dengan kegiatan tadarus dan duha yang dilakukan 

dikelas, beberapa kelas kembali melakukan kegiatan tadarus dan duha di aula 

seperti tahun sebelumnya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin melakukan penelitian terkait 

dengan kegiatan duha dan tadarus di SMA Al Muslim dengan judul “Survei Tingkat 

Keefektifan Tadarus di kelas pada Siswa Kelas X IPS SMA Al Muslim” 
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B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Masalah yang diidentifkasikan 

adalah sebagai berikut : 

1.Apakah kegiatan tadarus di kelas efektif ? 

2.Apa pengaruh yang didapat dari tadarus di dalam kelas ? 

3.Faktor yang mempengaruhi tidak kondusifnya tadarus di kelas ? 

 

 

C. Pembatasan Masalah 

   

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan diatas,maka 

diperlukannya batasan masalah. Batasan masalah tersebut adalah seberapa 

efektifkah kegiatan tadarus di dalam kelas di kalangan siswa SMA AL-MUSLIM 

kelas X IPS. 

 

D. Perumusan Masalah 

  

Untuk menghindari perluasan masalah yang akan di teliti maka, Penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu keefektifan kegiatan tadarus di 

dalam kelas siswa SMA AL-MUSLIM kelas X IPS. 

 

E. Tujuan Penelitian. 

           

1.Tujuan Umum 

 

Untuk mengetahui keefektifan melakukan kegiatan tadarus di dalam kelas siswa 

SMA AL-MUSLIM kelas X IPS. 

 

2.Tujuan Khusus 

 

Untuk mengetahui tingkat keefektifan melakukan kegiatan tadarus di dalam kelas 

bersama wali kelas masing – masing. 

 

F. Manfaat Penelitian. 

 

Mengetahui tingkat keefektifan dalam melakukan kegiatan tadarus di dalam kelas 

bersama wali kelas. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

 

A.KAJIAN PUSTAKA 

 

1.Pengertian Survei 

 Istilah survei biasanya dirancukan dengan istilah observasi dalam 

pengertian sehari-hari. Pada hal kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang 

berbeda, walaupun keduanya merupakan kegiatan yang saling berhubungan. 

Menurut kamus Webster, pengertian survei adalah suatu kondisi tertentu yang 

menghendaki kepastian informasi, terutama bagi orang – orang yang bertanggung 

jawab atau yang tertarik. 

 Menurut Singarimbun (1991, p.3) survei yaitu “penelitian yang mengambil 

sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data 

yang pokok”. Sedangkan menurut suhermin (dalam blognya 

suhermin.blogspot.com) survei adalah aktivitas untuk mengestimasi sesuatu 

(seperti : jumlah orang, persepsi atau pesan-pesan tertentu). 

Dari berbagai devinisi tentang survei tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa 

survei merupakan suatu aktivitas atau kegiatan penelitian yang dilakukan untuk 

mendapatkan suatu kepastian informasi (seperti : jumlah orang, persepsi atau pesan-

pesan tertentu), dengan cara mengambil sampel dari satu populasi dan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok.Secara umum 

survey mempunyai 2 jenis sebagai berikut : 

1.Survey secara lengkap. 

Yaitu yang mencakup seluruh populasi atau elemen-elemen yang menjadi objek 

penelitian. Survei tipe ini disebut sensus. 

2. Survey yang hanya menggunakan sebagian kecil dari populasi, atau hanya 

menggunakan sampel dari populasi. Jenis ini sering disebut sebagai sample survey 

method. 

 

2.Pengertian Efektif 

 Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin di raih oleh sebuah 

organisasi.Untuk memperoleh teori efektivitas peneliti dapat menggunakan konsep-

konsep dalam teori manajemen dan organisasi,khususnya yang berkaitan dengan 

teori efektivtas.Efektivitas tidak bisa disamakan dengan efesiensi.Karena keduanya 

memiliki arti yang berbeda,walaupun dalam berbagai penggunaan kata efesiensi 

lekat dengan kata efektivitas.Efesiensi mengandung pengertian perbedaan biaya 

dan hasil,sedangkan efektiftas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian 

tujuan.Sedangkan pengertian efektivitas menurut para ahli sebagai berikut: 

1.Menurut Handoko (2001:44). 

Mengemukakan efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang 

tepat untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. 
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2.Menurut Sondang P.Siagian (2001:24). 

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah 

tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkansejumlah 

barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukankeberhasilan 

dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilkegiatan 

semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. 

 3. Menurut Hidayat (1986). 

 Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh 

target(kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar 

presentasetarget yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. 

  

Efektivitas mempunya tiga tingkatan sebagaimana yang telah didasarkan David 

J.Lawles dalam Gibson,Ivancefich dan Donnely(1997:25-26) yaitu : 

 1.Efektifitas individu. 

 Dari pandangan segi individu atau menekankan karyawan atau anggota dari 

sebuah organisasi. 

 2.Efektifitas Kelompok. 

 Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama 

dalam kelompok.Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari 

semua anggota kelompoknya. 

 3.Efektifitas Organisasi. 

 Terdiri dari efektivitas kelompok dan individu.Melalui pengaruh 

sinergritas,organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatnya 

dari pada jumlah hasil karya tiap – tiap bagiannnya. 

 

3.Pengertian dan Penjelasan tentang Tadarus 

 Istilah tadarus sudah sangat populer di masa ini.Kegiatan ini tidak hanya 

dilakukan di masjid atau musholla,tetapi kegiatan ini juga bisa dilakukan 

dirumah.Banyak muslimin yang membaca Al-Quran dari awal hingga khatam, tapi 

ada juga yang melanjutkan kebiasaan tadarus setelah salat fardu. Misalnya, setelah 

salat subuh membaca Surat Al-Waqiah, zuhur (Arrahman), ashar (Assajadah), 

magrib (Yaasiin dan Al Kahfi), dan isya (Almulk). 

 Istilah tadarus sebenarnya agak berbeda antara bentuk kegiatan dan makna 

bahasanya. Tadarus yang lazim dilakukan saat ini adalah berbentuk sebuah majelis 

di mana para pesertanya membaca Al-Quran bergantian. Satu orang membaca dan 

yang lain menyimak.Sedangkan dari makna bahasa, tadarus berasal dari asal kata 

darosa-yadrusu, yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, mengkaji, dan 

mengambil pelajaran. Lalu ketambahan huruf ta' di depannya sehingga menjadi 

tadaarosa-yatadaarosu, maka maknanya bertambah menjadi saling belajar atau 

mempelajari secara lebih mendalam. 

 Adapun kegiatan tadarus yang sering di jumpai,sepertinya nyaris tanpa 

pengkajian makna tiap ayat,yang ada hanya sekedar membaca saja.Terkadang benar 

dan tidaknya bacaan tidak diperhatikan karena tidak ada ustad atau ustadzah yang 
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ahli di bidang membaca al-Qur’an yang bertugas mentashih bacaan.Bentuk tadarus 

itu lebih tepat menggunakan istilah tilawah wal istima.Kata tilawah berarti 

membaca sedangkan kata istima berarti mendengar.Allah juga memerintahkan 

hambanya untuk tidak hanya membaca al-Qur’an,tetapi juga harus mendengarkan 

bacaan al-Qur’an ada didalam surat Al-A’roof:204 dan hadist yaitu : 

“apabila dibacakan al-Qur’an,maka dengarkan lah baik baik,dan perhatikanlah 

dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat”.(QS.Al-A’roof:204) 

“Seorang dari kami jika telah mempelajari 10 ayat maka ia tidak menambahnya 

sampai ia mengetahui maknanya dan mengamalkannya”.(Hadist riwayat ibnu 

Mas’ud) 

 

B.HIPOTESIS 

 Hipotesis yang dapat diambil dari peneletian karya tulis ini adalah masih 

banyaknya siswa kelas X IPS yang melakukan kegiatan tadarus masih dalam 

keadaan tidak efektif 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

A.Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Al Muslim, Kecamatan 

Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sekolah Menengah Atas 

Al Muslim ini merupakan Sekolah Menengah Atas khusus untuk pemeluk agama 

islam, yang mana sesuai dengan namanya "al muslim". Sekolah Menengah Atas ini 

merupakan lanjutan dari tingkatan Al Muslim sebelumnya, yaitu Sekolah 

Menengah Pertama Al Muslim yang gedungnya dekat dengan Sekolah Menengah 

Atasnya. 

 

B.Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dari bulan Agustus 2018 sampai dengan September 

2018. Kegiatan dan tahapan-tahapan penelitian yang telah dipersiapkan dan 

dilakukan oleh peneliti dapat dilihat pada tabel berikut. 

TABEL 3.1 

 

 

C.Jenis Penelitian 

 Pada karya tulis ini penulis menggunakan metode survey. Penelitian survey 

adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun 

daftar pertanyaan yang di ajukan pada responden 

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari angket yang telah di sebarkan 

kepada responden. Pada hasil penelitian,penulis mendeskripsikan angket yang telah 

diisi oleh responden. 

D.Definisi Operasional 

4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3

1 Penentuan Judul

2 Penentuan Pembimbing

3 Bimbingan Bab 1, 2, 3

4 Bimbingan Bab 4, 5, dan kelengkapannya

5 Sidang

6 Revisi

7 Terakhir Pengumpulan

NO KEGIATAN

BULAN / MINGGU KE-

JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER
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 Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variable tunggal, 

Menurut Hadari dan H.M Martini hadari variable tunggal adalah variable yang 

hanya mengungkapkan variable untuk dideskripsikan unsur atau faktor-faktor 

didalam setiap gejala yang termasuk variable tersebut penelitian seperti ini disebut 

variable tunggal. 

  

Jadi yang menjadi variable tunggal dalam penelitian ini adalah variable Survey 

Tingkat Keefektifan Tadarus di kelas pada Siswa Kelas X IPS SMA Al 

Muslim.(pengertian dari Handari Nawawi dan H.M Martini Hadari (1992)) 

 

E.Instrument dan Bahan Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen atau alat penelitian 

beruba angket. Angket adalah suatu alat pengumpul data yang berupa serangkain 

pertanyaan yang di ajukan pada responden untuk menjawab  

Pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mendapat jawaban. Dalam 

penelitian ini angket diberikan kepada siswa kelas x ips dan menggunakan 

pertanyaan tertutup. 

 

F.Cara Penelitian 

 Sampel acak sederhana, Maksudnya adalah tiap/unit anggota populasi 

diberi nomer kemudian di tarik secara acak (random),masing-masing unti dalam 

sampel memiliki peluang yang sama untuk dipilih (sosiologi 3, suatu kajian 

kehidupan masyarakat). 

Cara yang pertama adalah dari 33 siswa kelas x ips diurutkan dan diberikan nomor 

kemudian di kocok dan hingga didapat 20 siswa dari nomor yang keluar menjadi 

responden. 

 

G.Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi yang dijadikan penelitian adalah siswa kelas X IPS SMA Al 

Muslim.Jumlah populasi yang diambil sebanyak 33 siswa.Dengan sampel yang 

diteliti yaitu siswa kelas X IPS.Penulis mengambil sampel sebanyak 20 siswa. 
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H.Analisis Data 

 

Penyajian data berisi modus, mean, median 

 

a.Modus adalah nilai yang sering muncul. Jika kita tertarik pada data 

frekuensi,jumlah dari suatu nilai dari kumpulan data,maka kita menggunakan 

modus.  

 

b.Mean adalah nilai rata rata dari beberapa buah data. Nilai mean dapat ditentukan 

dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data.( Rumusnya :

 

 

Keterangan : x=rata rata hitung 

                     Xi=nilai sampel ke-i 

                     N= jumlah sampel 

 

c.Median menentukan letak tengah data setelah data disusun menurut urutan 

nilainya. Bisa juga nilai tengah dari data-data yang terurut.(  

Rumusnya :  Median = ½.N 

Keterangan :  Md = Median 

                       X = Besarnya bilangan berturut turut           

N = Banyaknya unit bilanga 
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BAB 4 

HASIL DATA DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Penyajian Data 

 

1. Apakah jenis kelamin anda ? 

 

 

 

 

Modus  : “12” 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini adalah “perempuan” 

 

Mean  : (8+12) : 2 = 10 

Jadi, rata – rata yang mengisi kuisioner ini “perempuan” 

 

Median : (8+12) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah terdapat pada jawaban “perempuan” 

 

 

 

 

Kategori F FK F% FK% 

Laki-laki 8 8 40% 40% 

Perempuan 12 20 60% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 



10 
 

2. Jurusan apakah anda ? 

 

Kategori F FK F% FK% 

IPA 0 0 0% 0% 

IPS 20 20 100% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus   : “20” 

Jadi, mayoritas yang mengisi kusioner ini adalah “IPS” 

 

Mean   : 20 : 2 = 10 

Jadi, rata – rata yang mengisi kuisioner ini “IPS” 

 

Median  : 20 : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah terdapat pada jawaban “IPS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

3. Umur berapakah anda ? 

 

 

 

Modus   : “20” 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini berumur “kurang dari 16 tahun” 

 

Mean   : (20+0+0) : 3 = 6,7 

Jadi, rata – rata yang mengisi kuisioner ini berumur “kurang dari 16 tahun” 

 

Median  : (20+0+0) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah yang mengisi kuisioner ini berumur “kurang dari 16 tahun” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katergori F FK F% FK% 

<16 20 20 100% 100% 

17 0 0 0% 100% 

>18 0 0 0% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 
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4. Menurut anda apakah kegiatan tadarus dikelas sudah efektif ? 

 

 

 

Modus   : “13” 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini jawabannya “biasa saja” 

 

Mean    : (4+3+13) : 3 = 6,7 

Jadi, nilai rata – rata yang mengisi kuisioner ini jawabannya “biasa saja” 

 

Median  : (4+3+13) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah yang mengisi kuisioner ini jawabannya “biasa saja” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori F FK F% FK% 

Ya 4 4 20% 20% 

Tidak 3 7 15% 35% 

Biasa saja 13 20 65% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 
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5. Apakah anda mempunyai al-qur’an untuk melakukan kegiatan tadarus? 

 

 

Modus   : “19” 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini jawabannya “Ya” 

 

Mean   : (19+1) : 2 = 10 

Jadi, nilai rata – rata yang mengisi kuisioner ini jawabannya “Ya” 

 

Median  : (19+1) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah yang mengisi kuisioner ini jawabannya “Ya” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya 19 19 95% 95% 

Kategori F FK F% FK% 

Ya 19 19 95% 95% 

Tidak 1 20 5% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 
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6. Apakah anda nyaman bila melakukan kegiatan tadarus di kelas ? 

 

 

Modus   : “11” 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini jawabannya “Ya” 

Mean   : (11+0+9) : 3 = 6,7 

Jadi, nilai rata – rata yang mengisi kuisioner ini jawabannya “Ya” 

Median  : (11+0+9) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah yang mengisi kuisioner ini jawabannya “Ya” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori 

 

F 

 

FK 

 

F % 

 

FK% 

Ya 11 11 55% 55% 

Tidak 0 11 0% 100% 

Biasa saja 9 20 45% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 
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7. Suasana seperti apakah yang anda inginkan saat melakukan kegiatan 

tadarus dikelas ? 

 

 

 

Kategori F FK F% FK% 

Tenang 14 14 70% 70% 

Sangat tenang 3 17 15% 85% 

Ramai 3 20 15% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus   : “14” 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini jawabannya “Tenang” 

 

Mean   : (14+3+3) : 3 = 6,7 

Jadi, nilai rata – rata yang mengisi kuisioner ini jawabannya “Tenang” 

 

Median  : (14+3+3) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah yang mengisi kusioner ini jawabannya “Tenang” 
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8. Apakah kelas anda sudah kondusif saat melakukan kegiatan tadarus 

dikelas ? 

 

 

 

Kategori F FK F% FK% 

Sudah 3 3 15% 15% 

Belum 9 12 45% 60% 

Biasa saja 8 20 40% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus   : “9” 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini jawabannya “Belum” 

 

Mean   : (3+9+8) : 3 = 6,7 

Jadi, nilai rata – rata yang mengisi kuisioner ini jawabannya “Belum” 

 

Median  : (3+9+8) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah yang mengisi kuisioner ini jawabannya “Belum” 
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9. Apakah tadarus sangat berperan penting bagi hidup anda ? 

 

 

 

 

Modus   : “13” 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini jawabannya “Penting” 

 

Mean   : (13+7+0) : 3 = 6,7 

Jadi, nilai rata – rata yang mengisi kuisioner ini jawabannya “Penting” 

 

Median  : (13+7+0) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah yang mengisi kuisioner ini jawabannya “Penting” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori F FK F% FK% 

Penting 13 13 65% 65% 

Sangat penting 7 20 35% 100% 

Tidak sama 

sekali 

0 20 0% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 
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10. Apakah wali kelas anda turut serta dalam kegiatan tadarus ? 

 

 

 

 

Modus   : “20” 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisione ini jawabannya “Ya” 

 

Mean   : (20+0+0) : 3 = 6,7 

Jadi, nilai rata – rata yang mengisi kuisioner ini jawabannya “Ya” 

 

Median  : (20+0+0) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah yang mengisi kuisioner ini jawabannya “Ya” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori F FK F% FK% 

Ya 20 20 100% 100% 

Tidak 0 20 0% 100% 

Kadang – 

kadang 

0 20 0% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 
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11. Apakah anda berminat melakukan kegiatan tadarus dikelas ? 

 

 

Kategori F FK F% FK% 

Minat 10 10 50% 50% 

Sangat berminat 3 13 15% 65% 

Biasa saja 7 20 35% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus   : “10” 

Jadi, mayoritas mengisi kuisioner ini jawabanya “minat” 

 

Mean   : (10+3+7) : 3 = 6,7 

Jadi, nilai rata – rata yang mengisi kusioner ini jawabannya “minat” 

 

Median  : (10+3+7) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah yang mengisi kusioner ini jawabannya “minat” 
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12. Apakah permasalahan yang anda hadapi ketika melakukan kegiatan 

tadarus al-qur’an ? 

 

 

Kategori F FK F% FK% 

Tidak kondusif 17 17 85% 85% 

Bosan 1 18 5% 90% 

Tidak lancar 

membaca al-

qur’an 

2 20 10% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

 

Modus   : “17” 

Jadi, mayoritas mengisi kuisioner ini jawabannya “Tidak kondusif” 

  

Mean   : (17+1+2) : 3 = 6,7 

Jadi, nilai rata – rata yang mengisi kuisioner ini jawabannya “Tidak kondusif” 

 

Median  : (17+1+2) : 2 =  10 

Jadi, nilai tengah yang mengisi kuisioner ini jawabannya “Tidak kondusif” 
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13. Apakah anda berminat dalam melakukan kegiatan tadarus di dalam 

kelas ? 

 

 

Kategori F FK F% FK% 

Ya 20 20 100% 100% 

Tidak 0 20 0% 100% 

Sangat tidak 

berminat 

0 20 0% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus   : “20” 

Jadi, mayoritas mengisi kuisioner ini jawabannya “Ya” 

 

Mean   : (20+0+0) : 3 = 6,7 

Jadi, nilai rata – rata pada kuisioner ini jawabannya “Ya” 

 

Median  : (20+0+0) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah pada kuisioner ini jawabannya “Ya” 
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14. Bagaimana upaya anda dalam meningkatkan keefektifan dalam 

bertadarus dikelas ? 

 

 

Kategori F FK F% FK% 

Mengajak teman 

– teman 

2 2 10% 10% 

Memanggil wali 

kelas untuk 

mengawasi 

kegiatan 

2 4 10% 20% 

Turut mengikuti 

aturan yang 

sudah dibuat 

16 20 80% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus   : “16” 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini jawabannya “Turut mengikuti aturan 

yang sudah dibuat” 

Mean   : (2+2+16) : 3 = 6,7 

Jadi, nilai rata – rata pada kuisioner ini jawabannya “Turut mengikuti aturan yang 

sudah dibuat” 

Median  : (2+2+16) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah pada kuisioner ini jawabannya “Turut mengikuti aturan yang 

sudah dibuat” 
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15. Apakah anda pernah terenyuh saat mengikuti kegiatan 

tadarus/membaca alquran ? 

 

 

Kategori F FK F% FK% 

Ya 3 3 15% 15% 

Tidak 1 4 5% 20% 

Biasa saja 16 20 80% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus   : “16” 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini jawabannya “Biasa saja” 

 

Mean   : (3+1+16) : 3 = 6,7 

Jadi,nilai rata – rata pada kuisioner ini jawabannya “Biasa saja” 

 

Median  : (3+1+16) : 2 = 10 

Jadi,nilai tengah pada kuisioner ini jawabannya “Biasa saja” 
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16. Bagaimana pendapat anda dengan diadakannnya tadarus dikelas ? 

 

 

Kategori F FK F% FK% 

Menyenangkan 6 6 30% 30% 

Membosankan 0 6 0% 30% 

Biasa saja 14 20 70% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus   : “14” 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini jawabannya “Biasa saja” 

 

Mean   : (6+0+14) : 3 = 6,7 

Jadi,nilai rata – rata pada kuisioner ini jawabannya “Biasa saja” 

 

Median  : (6+0+14) : 2 = 10 

Jadi,nilai tengah pada kuisioner ini jawabannya “Biasa saja” 
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17. Apa yang membuat anda untuk ikut serta dalam kegiatan tadarus 

dikelas ? 

 

 

Kategori  F FK F% FK % 

Tuntutan sekolah 11 11 55% 55% 

Keinginan sendiri  9 20 45% 100% 

Pengaruh teman 0 20 0% 100% 

Jumlah  20 20 100% 100% 

 

Modus   : “ tuntutan sekolah “ 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini jawabannya “ Tuntutan sekolah”. 

 

Mean    : ( 11 + 9 ) : 2 = 10 

Jadi, nilai rata-rata pada kuisioner ini jawabannya “ Tuntutan sekolah “. 

 

Median   : ( 11 + 9 ) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah pada kuisioner ini jawabannya “ Tuntutan sekolah “. 
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18. Dalam satu bulan terakhir ini berapa kali anda tidak mengikuti tadarus 

di kelas ? 

 

 

Kategori  F FK F% FK% 

Belum pernah 3 3 15% 15% 

3-6 kali 5 8 25% 40% 

1-3 kali 12 20 60% 100% 

Jumlah 20 20 100% 100% 

 

Modus   : “ 12 “ 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini jawabannya “ 1-3 kali “. 

 

Mean    : ( 3 + 5 + 12 ) : 3 = 6,6 

Jadi, nilai rata-rata pada kuisioner jawabannya “ 3-6 kali “. 

 

Median   : ( 3 + 5 + 12 ) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah pada kuisioner ini jawabannya “ 1-3 kali “. 
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19. Apakah anda menyukai kegiatan ini ? 

 

 

Kategori  F FK F% FK% 

Suka  17 17 85% 85% 

Sangat suka 3 20 15% 100% 

Tidak sama sekali 0 20 0% 100% 

Jumlah  20 20 100% 100% 

 

Modus   : “ 17 “ 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini jawabannya “ Suka “. 

 

Mean    : ( 17 + 3 + 0 ) : 3 = 6,6 

Jadi, nilai rata-rata pada kuisioner ini jawabannya “ Suka “. 

 

Median  : ( 17 + 3 + 0 ) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah pada kuisioner ini jawabannya “ Suka “. 
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20. Seberapa pentingkah kegiatan ini bagi anda ? 

 

 

Kategori  F FK F% FK% 

Penting  11 11 55% 55% 

Tidak penting 0 11 0% 55% 

Biasa saja 9 20 45% 100% 

Jumlah  20 20 100% 100% 

 

 

 

Modus   : “11” 

Jadi, mayoritas yang mengisi kuisioner ini jawabannya “ Penting “. 

 

Mean    : ( 11 + 0 + 9 ) : 3 = 6,6 

Jadi, nilai rata-rata kuisioner ini jawabannya “ Penting “. 

 

Median   : ( 11 + 0 + 9 ) : 2 = 10 

Jadi, nilai tengah kuisioner ini jawabannya “ Penting “. 
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B. Pembahasan 

 

         Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, 

dapat diperoleh data, bahwa 60% responden adalah perempuan, 100% 

respoden adalah berjurusan IPS, 100% responden berumur <16 tahun, 65% 

responden adalah kegiatan tadarus dikelas sudah efektif yaitu biasa saja, 

95% responden berkata bahwa sudah mempunyai al-qur’an untuk 

melakukan kegiatan tadarus, 55% responden berkata bahwa nyaman bila 

melakukan kegiatan tadarus di kelas,70% responden berkata bahwa ingin 

suasana yang tenang saat melakukan kegiatan tadarus, 45% responden 

berkata bahwa kelas-nya belum kondusif saat melakukan kegiatan tadarus, 

65% responden berkata bahwa tadarus berperan penting, 100% responden 

berkata bahwa wali kelas turut serta dalam kegiatan tadarus, 50% responden 

berkata bahwa berminat melakukan tadarus dikelas, 85% responden berkata 

bahwa permasalahan yang di hadapi ketika melakukan kegiatan tadarus al-

qur’an adalah tidak kondusif, 100% responden berkata bahwa berminat 

melakukan kegiatan tadarus di dalam kelas, 80% responden berkata bahwa 

upaya dalam meningkatkan keefektifan dalam bertadarus dikelas adalah 

turut mengikuti aturan yang sudah dibuat, 80% responden berkata bahwa 

pernahkah terenyuh saat mengikuti kegiatan tadarus/membaca al-qur’an 

adalah biasa saja, 70% responden bahwa perasaan yang dialami dari tadarus 

dikelas adalah biasa saja, 55% responden yang membuat untuk ikut serta 

dalam kegiatan tadarus dikelas adalah karena tuntutan sekolah, 60% 

responden berkata bahwa sudah 1-3 kali tidak mengikuti tadarus di kelas 

selama satu bulan terakhir, 85% responden berkata bahwa suka dengan 

kegiatan tadarus al-qur’an, 55% responden mengatakan kegiatan tadarus itu 

penting. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis data hasil pengolahan angket sebagaimana diuraikan 

di atas, di simpulkan sebanyak 65% responden berpendapat cukup efektif. 

Menurut penulis pendapat para siswa – siswi kelas X IPS SMA Al muslim 

mereka sangat berminat melakukan kegiatan tadarus dikelas karena merasa 

nyaman melakukan tadarus di dalam kelas, Suasana di dalam kelas pun tenang 

sehingga membuat nyaman untuk melakukan kegiatan tadarus di dalam kelas. 

 

B. SARAN 

1. Diharpkan tadarus semakin berjalan efektif di kalangan siswa siswi 

SMA Almuslim 

2. Kegiatan tadarus mengajarkan moral yang baik 

3. Tadarus bisa membantu melatih siswa siswi SMA Almuslim dalam 

membaca Alquran. 
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Lampiran 

Angket. 

1. Apakah jenis kelamin anda ? 

a.Laki-laki    b.Perempuan 

2. Jurusan apakah anda ? 

a.IPA    b.IPS 

3. Umur berapakah anda ? 

a.<16    b.17    c.>18 

4. Menurut anda apakah kegiatan tadarus dikelas sudah efektif ? 

a.Ya    b.Tidak    c.Biasa saja 

5. Apakah anda mempunyai alqur’an untuk melakukan kegiatan tadarus ? 

a.Ya    b.Tidak 

6. Apakah anda nyaman bila melakukan kegiatan tadarus di kelas ? 

a.Ya    b.Tidak   c.biasa saja 

7. Suasana seperti apakah yang anda inginkan saat melakukan kegiatan tadarus 

dikelas ? 

a.Tenang   b.Sangat tenang    c.Ramai 

8. Apakah kelas anda sudah kondusif saat melakukan kegiatan tadarus dikelas ? 

a.sudah   b.belum  c.biasa saja 

9. Apakah tadarus sangat berperan penting bagi hidup anda ? 

a.penting   b.sangat penting   c.tidak sama sekali 

10. Apakah wali kelas anda turut serta dalam kegiatan tadarus dikelas ? 

a.Ya   b.Tidak    c.Kadang-kadang 

11. Apakah anda berminat melakukan kegiatan tadarus dikelas ? 

a.minat    b.sangat berminat    c.biasa saja 

12. Apakah permasalahan yang anda hadapi ketika melakukan kegiatan 

tadarus/membaca alqur’an ? 

a.tidak kondusif    b.bosan    c.tidak lancar membaca al qur’an 

13. Apakah anda berminat dalam melakukan kegiatan tadarus didalam kelas ? 

a.Ya    b.Tidak   c.sangat tidak berminat 

14. Bagaimana upaya anda dalam meningkatkan keefektivan dalam bertadarus 

dikelas ? 

a.mengajak teman-teman   b.memanggil wali kelas untuk mengawasi kegiatan  

c.turut mengikuti aturan yg sudah dibuat. 

15. Apakah anda pernah terenyuh saat mengikuti kegiatan tadarus/membaca al-

qur’an dikelas ? 

a.ya    b.tidak     c.biasa saja 

16. Bagaimana pendapat anda dengan diadakannya tadarus dikelas ? 

a.menyangkan   b.membosankan    c.biasa saja 

17. Apa yang membuat anda untuk ikut serta dalam kegiatan tadarus dikelas ? 

a.tuntutan sekolah    b.keinginan sendiri     c.pengaruh teman 

18. Dalam satu bulan terakhir ini berapa kali anda tidak mengikuti tadarus dikelas ? 

a.belum pernah    b.3-6 kali    c.1-3 kali 
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19. Apakah anda menyukai kegiatan ini ? 

a.suka    b.sangat suka      c.tidak sama sekali 

20. Seberapa pentingkah kegiatan ini bagi anda ? 

a.penting   b.tidak penting   c.biasa saja 
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