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KONTRIBUSI PEMBIASAAN MENGHAFAL JUZ 30 AL QUR’AN DAN 

SHOLAT DHUHA TERHADAP PENGUATAN KARAKTER RELIGIUS 

SISWA KELAS TINGGI SD MUHAMMADIYAH 1 TEGALGEDE  

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi : (1) pembiasaan  menghafal  

Juz  30  Al  Qur’an  terhadap penguatan  karakter  religius  siswa  kelas tinggi SD  

Muhammadiyah 1 Tegalgede, (2) pembiasaan sholat Dhuha terhadap penguatan 

karakter religius siswa kelas tinggi SD  Muhammadiyah 1  Tegalgede, (3) 

pembiasaan menghafal  Juz  30 Al Qur’an  dan  sholat Dhuha  terhadap  penguatan  

karakter  religius  siswa  di  SD  Muhammadiyah 1 Tegalgede. Jenis penelitian ini 

berupa deskriptif kuantitatif. Populasi siswa SD Muhammadiyah 1 Tegalgede. 

Jumlah sampel 39 siswa. Teknik sampling menggunakan Rumus Slovin. Teknik 

pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data 

menggunakan uji regresi linier sederhana dan uji regresi linier berganda. Berdasarkan 

analisis regresi linier sederhana Y= a + bX1. Y = 39.307 + 0.209 X1  (1) ada 

kontribusi pembiasaan menghafal juz 30 al qur’an  terhadap penguatan karakter 

religius siswa kelas tinggi SD Muhammadiyah 1 Tegalgede. Terbukti thitung >ttabel 

(4.957>2.028 ) dan nilai signifikan 0.00 < 0,005. Y= a + bX2. Y = 19.260 + 0,553 X2

(2) ada kontribusi pembiasaan sholat dhuha berpengaruh besar terhadap penguatan 

karakter religius siswa kelas tinggi SD Muhammadiyah 1 Tegalgede. Terbukti thitung 

>ttabel (4.605 >2.028 ) dan nilai signifikan 0.000 < 0,005. Berdasarkan analisis regresi 

linier berganda Y = a + bX1 + bX2 (11.603 - 0,161 X1 + 0,406 X2) (3) Kontribusi 

pembiasaan menghafal juz 30 dan sholat dhuha  berpengaruh besar terhadap 

penguatan karakter religius siswa kelas tinggi SD Muhammadiyah 1 Tegalgede. 

Terbukti fhitung >ftabel (24.224  > 3.285 ) dan nilai signifikan 0.000 < 0,005. 

Kata Kunci: menghafal Juz 30 Al Qur’an, sholat dhuha, karakter religius  

Abstract 

This study aims to determine the contribution of: (1) habituation of memorizing Al 

Qur'an 30 Juz on strengthening the religious character of high school students of 

Muhammadiyah 1 Tegalgede Elementary School, (2) habituation of Dhuha prayer to 

strengthening the religious character of high school students of Muhammadiyah 1 

Tegalgede Elementary School, (3 ) the habit of memorizing 30 Qur'anic Alms and 

Dhuha prayers to strengthen the religious character of students at Muhammadiyah 1 

Tegalgede Elementary School. This type of research is quantitative descriptive. The 

population of students is Muhammadiyah 1 Tegalgede Elementary School. Total 

sample of 39 students. The sampling technique uses the Slovin Formula. Data 

collection techniques using questionnaires and documentation. Data analysis 

techniques using simple linear regression test and multiple linear regression test. 

Based on simple linear regression analysis Y = a + bX1. Y = 39.307 + 0.209 X1 (1) 

there is a contribution to memorizing juz 30 al qur'an to reinforce the religious 

character of high school students of Muhammadiyah 1 Tegalgede Elementary 

School. Proven t count> t table (4,957> 2,028) and significant value 0.00 <0.005. Y 

= a + bX2. Y = 19,260 + 0,553 X2 (2) there is a contribution of the habit of dhuha 
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prayer has a big effect on strengthening the religious character of high school 

students of Muhammadiyah 1 Tegalgede Elementary School. Proven t count> t table 

(4,605> 2,028) and significant value 0,000 <0.005. Based on multiple linear 

regression analysis Y = a + bX1 + bX2 (11.603 - 0.161 X1 + 0.406 X2) (3) The 

contribution of habitual memorization of juz 30 and dhuha prayer has a major 

influence on strengthening the religious character of high school students of 

Muhammadiyah 1 Tegalgede Elementary School. Proven to count> ftabel (24,224> 

3,285) and significant value 0,000 <0.005. 

Keywords: memorizing 30 Qur'anic Books, Dhuha prayer, religious characters 

1. PENDAHULUAN

Pendidikan mempunyai fungsi untuk membentuk manusia yang bermoral dan 

berakhlak baik. Sehingga pendidikan dapat menghantarkan peserta didik menuju 

keseimbangan antara kecerdasan intelektual atau ilmu dengan kecerdasaan emosional 

atau perilaku yang sejalan dengan tuntutan Islam. 

Menurut Utami (2015: 34) Pendidikan dan pembentukan karakter merupakan 

hal yang sangat penting  dalam  kehidupan  seseorang,  karena  karakter  menjadi  

salah  satu penentu  kesuksesan  seseorang.  Karakter  yang  kuat  tersebut  

seharusnya ditanamkan  sejak  dini  pada  generasi  penerus  bangsa  yaitu  siswa. 

Dalam  rangka  penanaman  karakter  yang baik dalam diri  siswa, maka  suatu  

lembaga pendidikan menerapkan budaya sekolah  dalam  rangka  membiasakan  

karakter  yang  dibentuk.   

Menurut  Nuryanto  (2014:  22)  Dalam  dunia  pendidikan menggunakan  

metode  pembiasaan  terbukti  ampuh  dalam  membentuk kepribadian anak. Akan 

tetapi dalam pelaksanaan program tersebut masih ada beberapa siswa yang kurang 

berminat dalam menghafal surat-surat Juz 30 Al Qur’an dan  sholat Dhuha. Menurut 

Nuryanto  (2014: 26) Untuk membentuk karakter  peserta  didik  yang  baik,  

sebagaimana  telah  dilakukan  disekolah dengan  menggunakan  budaya  sekolah,  

tentunya  harus  bersinergi  dengan budaya  rumah. Maksudnya  budaya  rumah  

harus  menyeimbangkan  dengan budaya  sekolah  dalam membentuk  siswa  yang  

berkarakter,  oleh  karena  itu pihak  sekolah  memberikan  kartu  checklist  kepada  

orangtua  guna membimbing  siswa  supaya  melaksanakan  program  tersebut  tidak  
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hanya disekolah  melainkan  dirumah  juga.  Karakter  religius  menjadi  dasar  atau 

pedoman bagi terbe terbentuknya karakter-karakter yang lain. 

Berdasarkan  berbagai  permasalahan  yang  ada,  penulis bermaksud  

melakukan  penelitian  dengan  judul  “Kontribusi Pembiasaan Menghafal Juz 30 Al 

Qur’an Dan Sholat Dhuha Terhadap Penguatan Karakter Religius Siswa Kelas 

Tinggi SD Muhammadiyah 1 Tegalgede”. 

2. METODE

Penulis menggunakan jenis dan desain  penelitian deskriptif kuantitatif. Lokasi   yang 

digunakan untuk penelitian yaitu SD Muhammadiyah 1 Tegalgede. Sampel pada 

penelitian ini 39 siswa, yang diambil dengan penggunaan Rumus Slovin, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiasaan menghafal juz 30 al qur’an 

dan sholat dhuha terhadap penguatan karakter religius siswa SD Muhammadiyah 1 

Tegalgede. 

Penelitian ini menggunakan angket dan dokumentasi dalam pengumpulan 

data. Penelitian ini melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk menguji instrumen, 

kemudian uji prasyarat dengan menggunakan uji normalitas dan uji linieritas. 

Kemudian untuk menguji hipotesis penelitian ini menggunakan uji regresi linier 

sederhana dengan ( uji t ) untuk menguji hipotesis pertama yaitu ada kontribusi 

pembiasaan menghafal juz 30 al qur’an terhadap penguatan karakter religius siswa 

kelas tinggi SD Muhammadiyah 1 Tegalgede dan hipotesis kedua yaitu ada 

kontribusi pembiasaan sholat dhuha terhadap penguatan karakter religius siswa kelas 

tinggi SD Muhammadiyah 1 Tegalgede. Sedangkan untuk menguji hipotesis ketiga 

menggunakan uji regresi linier berganda ( uji F) yaitu ada kontribusi pembiasaan 

menghafal juz 30 al qur’an dan sholat dhuha terhadap penguatan karakter religius 

siswa kelas tinggi SD Muhammadiyah 1 Tegalgede. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji validitas angket menggunakan rumus product moment angket 

menghafal juz 30 al qur’an terdapat 30 pernyataan dikatakan 3 nomor yang tidak 
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valid. Angket sholat dhuha terdapat 12 pernyataan dinyatakan valid semua, dan 

angket karakter religius terdapat 12 pernyataan dikatakan valid semua. 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dikatakan reliabel apabila r11 > rtabel. 

Dalam penelitian ini rtabel 0,325 dengan taraf signifikan 5%, N = 39. Deskripsi data 

sebagai berikut : 

Tabel 1. Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas Angket 

Variabel Cronbach’s Alpha N of item Keterangan 

Menghafal Juz 30 0,880 18 Reliabel 

Sholat Dhuha 0,827 12 Reliabel 

Karakter Religius 0813 12 Reliabel 

Uji prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas. Uji 

normalitas menggunakan lilliefors dengan taraf signifikan 5 %. Data dikatakan 

normal apabila p-value > 0,05 Deskripsi data sebagai berikut : 

Tabel 2 Uji Normalitas 

P-Value Α Keterangan 

menghafal juz 30 .200 0.05 Normal 

sholat dhuha .055 0.05 Normal 

karakter religius .061 0.05 Normal 

Uji linieritas dalam penelitian ini dapat dikatakan linier apabila  Fhitung lebih 

kecil dari Ftabel. Deskripsi data sebagai berikut : 

Tabel 3 Ringkasan hasil uji linieritas 

Variabel yang 

diukur 

F 
Sig Kesimpulan 

Fhitung Ftabel 

X1Y 2,087 3,267 0,084 Linier 

X2Y 1,518 3,267 0,182 Linier 

Uji analisis linier sederhana untuk variabel menghafal juz 30 al qur’an 

bersifat positif, karena thitung > ttabel dan nilai signifikan < 0,05. Deskripsi data sebagai 

berikut : 

Tabel 4 Ringkasan analisis regresi linier sederhana 

Variabel Koefisien 

Regresi 

T Sig 

Konstanta 23,988 6.611 0.000 

Menghafal juz 

30 al qur’an 
0.209 4,957 0.000 
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Uji analisis linier sederhana untuk variabel sholat dhuha bersifat positif, 

artinya variabel sholat dhuha berpengaruh besar terhadap penguatan karakter 

religius. Karena thitung > ttabel nilai signifikan < 0,05. Deskripsi data sebagai berikut : 

Tabel 5 Ringkasan analisis regresi linier 

Variabel Koefisien 

Regresi 

T Sig 

Konstanta 19,260 3,914 0.000 

Sholat dhuha 0.553 4.605 0.000 

Uji analisis regresi linier berganda untuk variabel menghafal juz 30 besifat 

negative dan untuk sholat dhuha bersifat positif terhadap penguatan karakter religius. 

Uji regresi berganda sebagai berikut : 

Y = a + bX1 + bX2 (11,603 + 0,161 X1 + 0,406 X2) 

Koefisien regresi pembiasaan menghafal juz 30 al qur’an(b1) sebesar 0,161, 

bahwa jika menghafal juz 30 al qur’an  mempengaruhi terhadap penguatan karakter 

religius siswa. Sedangkan koefisien regresi pembiasaan sholat dhuha (b2) sebesar 

0,406, berarti bahwa jika melakukan sholat dhuha akan meningkatkan karakter 

religius siswa. Untuk koefisien determinasi (R
2
) sebesar 57,4 %. Dengan asumsi

bahwa kecenderungan peningkatan kombinasi menghafal juz 30 al qur’an dan sholat 

dhuha akan diikuti penguatan karakter religius, sebaliknya kecenderungan penurunan 

kombinasi menghafal juz 30 al qur’an dan sholat dhuha akan diikuti penurunan akan 

karakter religius. Hasil uji determinasi (R
2
) sebesar 0.574 arti dari koefisien ini

adalah bahwa pengaruh yang diberikan oleh sholat dhuha terhadap penguatan 

karakter religius siswa SD Muhammadiyah Tegalgede Tahun 2017/2018 adalah 

sebesar 57,4 % sedangkan 42,6 % dipengaruhi oleh variabel lain. 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel menghafal juz 30 al qur’an 

memberikan sumbangan relatif sebesar 53,4 % dan sumbangan efektif sebesar 

30,7%. Variabel sholat dhuha memberikan sumbangan relative sebesar 46,6% dan 

sumbangan efektif sebesar 26,7. Dengan membandikan nilai sumbangan relatif dan 

sumbangan efektif Nampak bahwa variabel sholat dhuha memiliki kontribusi yang 

lebih dominan terhadap karakter religius siswa dibandingkan variabel menghafal juz 

30 al qur’an. 

(1)
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4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : Ada kontribusi pembiasaan menghafal juz 30 al qur’an terhadap 

penguatan karakter religius siswa kelas tinggi SD Muhammadiyah 1 Tegalgede. 

Terbukti bahwa dengan berdasarkan uji t diperoleh thitung >ttabel ( 4.957 > 2.028)  dan 

nilai signifikan< 0.05 yaitu 0.00 < 0.05. 

Ada kontribusi pembiasaan sholat dhuha terhadap penguatan karakter religius 

siswa kelas tinggi SD Muhammadiyah 1 Tegalgede. Terbukti bahwa dengan 

berdasarkan uji t diperoleh thitung >ttabel ( 4.605 > 2.028)  dan nilai signifikan< 0.05 

yaitu 0.000 < 0.05. 

Besar  kontribusi pembiasaan menghafal juz 30 al qur’an dan sholat dhuha 

terhadap penguatan karakter religius siswa kelas tinggi SD Muhammadiyah 1 

Tegalgede. Terbukti bahwa dengan berdasarkan uji F diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 

24.224 > 3.285 dan nilai signifikan <0,05 yaitu 0,000. Dengan asumsi bahwa 

kecenderungan peningkatan kombinasi menghafal juz 30 al qur’an dan sholat dhuha 

akan diikuti penguatan karakter religius, sebaliknya kecenderungan penurunan 

kombinasi menghafal juz 30 al qur’an dan sholat dhuha akan diikuti penurunan akan 

karakter religius. Hasil uji determinasi (R
2
) sebesar 0.574 arti dari koefisien ini

adalah bahwa pengaruh yang diberikan oleh sholat dhuha terhadap penguatan 

karakter religius siswa SD Muhammadiyah Tegalgede Tahun 2017/2018 adalah 

sebesar 57,4 % sedangkan 42,6 % dipengaruhi oleh variabel lain. 
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