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 Berawal dari banyaknya anak didik yang minim dalam membaca Al-Qur’an 
dengan baik dan benar, kegiatan belajar dalam mata pelajaran Qur’an Hadits 
merupakan suatu kebutuhan yang diharapkan mampu menjadikan siswa untuk dapat 
membaca Al-Qur’an dengan Baik dan benar dan dapat mengamalkan dalam 
kehidupan sehari – hari karena Al-Qur’an adalah  pedoman hidup bagi manusia. 
Maka peneliti bermaksud untuk mengetahui hal tersebut dengan penelitian Korelasi 
Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Qur’an HaditsKelas VIII Terhadap Cara 
Baca Al-Qur’an Di MTs NU Trate Gresik. Skripsi ini merupakan hasil penelitian 
lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah yang pertama 
tentang bagaimana  prestasi belajar Qur’an Hadits (Qurdits) siswa kelas VIII, kedua 
mengenai berapa presentasi siswa yang dapat membaca Al-Qur’an, ketiga untuk 
mengetahui bagaimana Korelasi prestasi belajar siswa mapael Qurdits  terhadap cara 
baca Al-Qur’an siswa siswi di Mts NU Trate Gresik.Naskah ini merupakan hasil 
sebuah penelitian yang dilakukan di MAN Sidoarjo khususnya kelas VIII. Jenis 
penelitiannya adalah kwantitatif dan analisis datanya dengan menggunakan statistik. 
Metode yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel X 
dan variabel Y dengan rumus Korelasi Product moment (persons). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada korelasi yang signifikan dari prestasi belajar siswa Mata 
Pelajaran (mapel) Qurdits terhadap peningkatan kompetensi siswa yaitu cukup. Hasil 
ini terbukti dari penghitungan yaitu rxy = 0,456. Apabila dibandingkan dengan r tabel 
dengan  taraf signifikan 5 %  rxy  > r tabel 0,361 sedangkan pada taraf signifakan. Jadi 
konsekuensinya hipotesis alternative (Ha) diterima, dan hipotesis nol (Ho) ditolak.  
Jadi dapat diartikan tingi nilai prestasi siswa ada hubungannya dengan cara baca Al-
Qur’an,sekalipun korelasi positif itu hanya cukup  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


