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“ dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 

kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah 
kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang 

benar!" 

 
(QS. Al-Baqarah : 31) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv 



PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin 

Dengan seluruh kenikmatan serta kasih sayang Allah SWT, yang selalu menyelimuti 
diriku dalam setiap perjalananku menuntut ilmu. Dengan kerendahan hati 

kupersembahkan skripsi ini untuk orang – orang special diantaranya : 

Untuk keluarga besarku, khususnya kedua orang tuaku Bpk. Mashudi (Alm) & Ibu. Siti 
Aminah, serta orang tua ke-duaku Bpk. H. Attiquddin Mustawa & Ibu. Hj. Yayuk 

Masruroh, yang tanpa henti mengucurkan doa dalam setiap sujudnya, mengajarkan 
hakikat pendidikan dalam kehidupan, selalu memohonkan agar saya menjadi wanita 
sholicha yang berdedikasi tinggi sehingga memacu semangat untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

Untuk segenap pengurus dan pengasuh di PA. Khadijah 1, yang turut serta 
mengantarku,memotivasiku bahkan mencukupi seluruh kebutuhan materiku dan 

memberiku kesempatan dalam menempuh pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.  

Untuk adik-adik dan kawan-kawanku (Huzaimah,Sari,Mufi,Ike,Nuri dan lainnya)di PA. 
Khadijah 1, yang menemaniku dalam tangis dan tawa sehingga aku mendapatkan 

pendidikan dan pengalaman yang luar biasa. 

Untuk seluruh Bapak dan Ibu guru yang telah mendidikku dari sekolah dasar hingga 
saat ini, memberikan wawasan tentang ilmu dunia dan akhirat. 

Untuk kakanda tercinta H.Ahmad Syafiq Syar’illah yang tulus membimbingku, 
memotivasiku dan mendampingiku dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam 

merampungkan skripsi ini. 

Untuk adikku tersayang Lailatul Muniroh yang tak pernah lelah memberiku semangat 
untuk meraih cita-cita. 

Untuk Grup Al-Banjari Syauqul Habib dan Alaihi Salam yang menjadi penghiburku 
saat aku jenuh dalam menyelesaikan skripsi dan memberiku kekuatan untuk lebih 

mencintai Rasulullah SAW. 

Semoga Allah SWT memudahkan setiap perjalanan orang-orang yang ku cintai dan 
memberikan yang terbaik dalam kehidupannya dan menjadikan mereka semua manusia 

spesial penghuni surga Allah SWT. 

 

 

V 



KATA PENGANTAR 

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat 

dan hidayah-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi, sebagai salah 

satu syarat penyelesaian program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Seiring 

dengan itu, penulis sangat berterimakasih kepada kedua orang tua karena tak pernah 

lelah berjuang demi pendidikan penulis, tak pernah terputus ridho dan doa dalam setiap 

sujudnya, dan selalu memberikan motivasi agar saya menjadi wanita sholicha yang 

berdedikasi tinggi dan berguna bagi masyarakat.  

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh 

Karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 

1. Bapak Prof.Dr. H. Ali Mudlofir, M.Ag selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan 

Ampel Surabaya. 

2. Bapak Drs. Syaifuddin,M.Pdi sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam. 

3. Bapak H. Al-Qudus NES.Lc.MH.I sebagai Dosen Pembimbing yang sabar 

mengarahkan jalannya skripsi. 

4. Bapak Drs. H. Muhammad Mas’ud,S.Pd selaku Kepala Sekolah SMA Khadijah 

Surabaya.yang telah mengizinkan penulis mengadakan penelitian. 

5. Bapak Hanafi, S.Ag sebagai Guru Mulok Tartil Al-Qur’an yang telah membantu dan 

membimbing dalam mengedakan penelitian. 

6. Segenap Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang telah 

memberikan rangkaian ajaran selama mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan. 



7. Kawan-kawanku yang telah memberikan support yang luar biasa dalam setiap 

langkah menyelesaikan skripsi ini. 

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Saudara berikan 

kepada penulis mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah. Tiada ungkapan 

yang dapat penulis berikan selain ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya semoga 

Allah memudahkan dan meridhoi setiap langkah hidupnya serta memberikan tempat 

terindah di surga Allah SWT. 

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dalam 

pengadaan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan yang membaca. 

 

         Penulis 

 

 

 

               Dewi Maslachah 
               NIM.D31209063 

 

 

 

vii 



 

 

 

 

ABSTRAK 

Dewi Maslachah, D31209063, 2013. Efektivitas Penggunaan Media Audio Visual 

(CD) “Bina Ucap Al-Qur’an” Dalam Proses Belajar 
Mengajar Al-Qur’an Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X 
di SMA Khadijah Surabaya, Skripsi Jurusan Pendidikan Agama 
Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya. 

Kata Kunci : Media Audio Visual, Hasil Belajar Siswa 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan sejauh mana keefektivitasan 
penggunaan media audio visual bina ucap Al-Qur’an yang diterapkan di sekolah yang 
memiliki kelengkapan fasilitas dalam proses pembelajarannya. Penulis juga ingin 
mengetahui adakah hubungan penggunaan media audio visual bina ucap Al- Qur’an 
yang efektif mempengaruhi hasil belajar siswa yang berkualitas pula. 

Penelitian ini dilakukan di SMA Khadijah Surabaya dengan jenis penelitian 
yang bercorak kuantitatif asosiatif. Metode yang diterapkan oleh peneliti dalam proses 
pengumpulan data diantaranya adalah metode interview, kuisioner, observasi, dan 
metode dokumentasi. Data yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif dan dianalisis 
dengan menggunakan proses statistic product moment. 

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dalam menjawab rumusan masalah  
diantaranya : 1) bagaimana penggunaan media audio visual (CD) bina ucap Al-Qur’an 
dalam proses belajar mengajar Al-Qur’an di SMA Khadijah Surabaya? 2) bagaimana 
hasil belajar siswa pada pembelajaran Al-Qur’an di SMA Khadijah Surabaya? 3) 
Adakah efektivitas penggunaan media audio visual (CD) bina ucap Al-Qur’an dalam 
proses belajar mengajar Al-Qur’an terhadap hasil belajar siswa kelas X di SMA 
Khadijah Surabaya? 

Yaitu : 1) Bahwa penggunaan media audio visual “Bina Ucap Al-Qur’an”dalam 
proses belajar mengajar Al-Qur’an di SMA Khadijah Surabaya termasuk cukup efektif, 
terbukti dengan perolehan prosentase yang tinggi yaitu 84%. Karena 84 % terletak 
antara 76-100, maka 84% masuk kategori sangat baik. 2) Hasil belajar siswa kelas X di 
SMA Khadijah pada mulok tartil Al-Qur’an  tergolong baik sekali. Berdasarkan data 
yang diperoleh ada 95,8 % (10,4% + 47,9% + 37,5%) memperoleh diatas KKM. Jadi 
kesimpulannya 96% adalah hasil belajar siswa terhadap materi tartil  al-qur’an mampu 
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dipahami oleh siswa dengat sangat baik.3) Bahwasanya ada korelasi antara penggunaan 
media audio visual “bina ucap Al-Qur’an” yang diterapkan di SMA Khadijah Surabaya 
terhadap hasil belajar siswa. Dengan hasil akhir korelasi product moment 0,482 maka 
angka tersebut, apabila dikonsultasikan dengan nilai interpretasi product moment 
terletak antara 0,40-0,599 yang berarti cukup tingkat keefektivitasnya yang digunakan 
oleh mulok tartil al-qur’an. 

Dari hasil yang ada, maka penggunaan media audio visual (CD) Bina Ucap Al-
Qur’an yang diterapkan oleh guru SMA Khadijah Surabaya bisa menjadi contoh 
sekaligus inspirasi baru bagi sekolah- sekolah lain agar semakin berkembang dalam 
kemajuan pendidikan dan menambah semangat untuk mencetak generasi baru yang 
berwawasan qur’ani.  
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