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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Variabel Penelitian 

Menurut Siregar (2013, hlm. 10) variabel adalah “konstruk yang sifat-sifatnya 

telah diberi angka (kuantitatif) atau juga dapat diartikan variabel adalah konsep 

yang mempunyai bermacam-macam nilai, berupa kuantitaif maupun kualitatif 

yang dapat berubah-ubah nilainya”. Berdasarkan judul penelitian “Pengaruh 

metode One Day One Ayat untuk meningkatkan kemampuan hafalan surat-surat 

pendek juz amma pada siswa tunarungu di SLBN B GARUT” maka terdapat dua 

variabet yaitu: 

1. Definisi Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Siregar (2013, hlm. 10) mengatakan bahwa “variabel bebas (independent) 

adalah variabel yang menjadi sebab atau merubah/ mempengaruhi variabel lain 

(dependent). Juga sering disebut dengan variabel bebas, predictor, stimulus, 

eksogen atau antecendent”. Adapun pendapat lain menurut Creswell (2017, hlm. 

70) “variabel bebas merupakan variabel yang (mungkin) menyebabkan, 

memengaruhi, atau berefek pada outcome. Variabel ini juga dikenal dengan 

istilah variabel treatmen”.  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Metode One Day One Ayat dengan 

media kartu ayat.  Metode ini merupakan metode alternatif untuk memudahkan 

siswa tunarungu dalam meningkatkan hafalan, karena metode ini sudah dirancang 

sedemikian rupa bagi anak yang memiliki daya ingat yang lemah. Salah satunya 

adalah bagi siswa tunarungu tersebut. Dimana dalam pelaksanaannya, siswa 

hanya menghafal satu ayat dalam sehari, sehingga akan lebih cepat hafal karena 

dapat dilakukan berulang-ulang dalam satu hari. Adapun langkah-langkah 

Metode ODOA  (One Day One Ayat) yang harus dilakukan oleh pendidik  yaitu: 

a. Subjek diberi kartu ayat 

b. Ayat yang dihafal, harus ditulis terlebih dahulu dipapan tulis (memakai huruf 

latin) 
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c. Kemudian ayat dibaca terlebih dahulu oleh guru sepenggal-penggal dengan 

suara lantang dan jelas. 

d. Satu persatu siswa diminta guru untuk mengulang penggalan ayat pertama 

sambil melihat tulisan di kartu ayat. 

e. Kartu ayat di tutup 

f. Ayat tadi dihapus sebagian sehingga tertinggal huruf-huruf awal sebagai 

huruf-huruf kunci dari penggalan ayat tadi. 

g. Satu persatu siswa diminta guru untuk mengulang penggalan ayat pertama 

sambil melihat huruf-huruf kunci di papan tulis. 

h. Hapus seluruh huruf-huruf kunci dan pastikan siswa sudah hafal. 

i. Siswa menyerahkan hafalan ayat tersebut kepada peneliti 

 

Berikut ini tampilan pada media kartu ayat mengenai hafalan surat-surat 

pendek Juz Amma: 

a. Surat Al-Ikhlas ayat pertama 

   

Gambar 3.1 Surat Al-Ikhlas ayat pertama 

 

b. Surat Al-Ikhlas ayat kedua 

   

Gambar 3.2 Surat Al-Ikhlas ayat kedua 
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c. Surat Al-Ikhlas ayat ketiga 

   

Gambar 3.3 Surat Al-Ikhlas ayat ketiga 

 

d. Surat Al-Ikhlas ayat keempat 

   

Gambar 3.4 Surat Al-Ikhlas ayat keempat 

 

e. Surat Al-Kautsar ayat pertama 

   

Gambar 3.5 Surat Al-Kautsar ayat pertama 

 

f. Surat Al-Kautsar ayat kedua 

   

Gambar 3.6 Surat Al-Kautsar ayat kedua 
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g. Surat Al-Kautsar ayat ketiga 

   

Gambar 3.7 Surat Al-Kautsar ayat ketiga 

 

2. Definisi Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Siregar (2013, hlm. 10) mengatakan bahwa “variabel dependent merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain 

(variabel bebas). Variabel ini juga sering disebut variabel terikat, variabet respons 

atau endogen”. Adapun pendapat lain menurut Creswell (2017, hlm. 70) “variabel 

terikat merupakan variabel yang bergantung pada variabel bebas. Variabel terikat 

ini merupakan outcome atau hasil dari pengaruh variabel bebas.” Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kemampuan hafalan surat-

surat pendek juz amma yakni surat Al-Ikhlas dan Al-Kautsar. 

Kemampuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah 

kesanggupan atau kecakapan melakukan sesuatu. Menurut Mac Kone (dalam 

Sadja’ah, 2012, hlm. 52) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa intelegensi 

anak tunarungu lebih rendah daripada anak normal. Pendapat yang sama di 

kemukakan oleh Backwin (dalam Sadja’ah, 2012, hlm. 52) yaitu intelegensi rata-

rata anak tunarungu lebih rendah daripada anak yang normal pendengarannya. 

Jika intelegensinya terganggu, maka akan ada beberapa proses kognisi yang 

terganggu pula, seperti halnya pada kegiatan menghafal. Kegiatan menghafal 

adalah sebagian dari proses mengingat yang merupakan salah satu dari proses 

kognisi manusia. Sedangkan surat pendek yang dimaksud adalah surat al-ikhlas 

dan al-kautsar. 
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Dapat disimpulkan bahwa kemampuan hafalan surat-surat pendek Juz Amma 

adalah kesanggupan atau kecakapan seseorang untuk melakukan sesuatu bentuk 

mengingat surat Al-Ikhlas dan Al-Kautsar. 

Kemampuan hafalan surat-surat pendek Juz Amma ini adalah kemampuan 

hafalan surat Al-Ikhlas dan Al-Kautsar. Dalam penelitian ini indikator yang 

diharapkan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Indikator Pencapaian Hafalan Surat Pendek 

Surat Kriteria penilaian Indikator pencapaian 

Al-Ikhlas 

Kelengkapan ayat  Ayat pertama 

 Ayat kedua 

 Ayat ketiga 

 Ayat keempat 

Kejelasan ayat  Ayat pertama 

 Ayat kedua 

 Ayat ketiga 

 Ayat keempat 

Kelancaran ayat  Ayat pertama 

 Ayat kedua 

 Ayat ketiga 

 Ayat keempat 

Al-Kautsar 

Kelengkapan ayat  Ayat pertama 

 Ayat kedua 

 Ayat ketiga 

Kejelasan ayat  Ayat pertama 

 Ayat kedua 

 Ayat ketiga 

Kelancaran ayat  Ayat pertama 

 Ayat kedua 

 Ayat ketiga 

 

B. Metode Penelitian 



27 
 

 
Salma Ninda Zakiyah Al-Haifa, 2017 
PENGARUH METODE ONE DAY ONE AYAT UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN HAFALAN 
SURAT-SURAT PENDEK JUZ AMMA PADA SISWA TUNARUNGU DI SLBN B GARUT  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Untuk mengadakan suatu penelitian, peneliti terlebih dahulu harus 

menentukan metode yang digunakan, karena hal ini merupakan pedoman atau 

langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian yang akan membawa 

peneliti dalam suatu kesimpulan yang merupakan pemecahan masalah yang akan 

peneliti lakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

(Syaodih, 2012, hlm. 52) bahwa “Metode penelitian merupakan rangkaian cara 

atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar, 

pandangan-pandangan filosofis dan ideologi, pertanyaan dan isu-isu yang 

dihadapi”. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh metode One Day One 

Ayat terhadap kemampuan hafalan surat-surat pendek Juz Amma pada anak 

dengan hambatan pendengaran. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh dari suatu perlakuan (intervensi). Suwanda (2011, hlm. 3) tujuan dari 

desain eksperimen adalah ”untuk memperoleh atau mengumpulkan informasi 

yang sebanyak-banyaknya yang diperlukan san berguna dalam melakukan 

penyelidikan persoalan yang akan dibahas. 

Selanjutnya, (Arikunto,  2013, hlm.9) mengemukakan pendapatnya tentang 

eksperimen sebagai berikut : 

Eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat 
(hubungan kausal) antara dua factor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti 

dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisikan faktor-faktor lain 
yang mengganggu. Eksperimen selalu dilakukan dengan maksud untuk 
melihat akibat dari perlakuan. 

 

Dalam penelitian ini design yang digunakan adalah One Group Pre-test 

Postes Design,  yakni penelitian yang dilakukan pada satu kelompok saja tanpa 

kelompok perbandingan. Rancangan berikut ini mencakup satu kelompok yang 

diobservasi pada tahap pre-test yang kemudian dilanjutkan dengan treatment dan 

post-test.  

Design ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

O1   X   O2 
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                    Gambar 3.8 

Design One Group Pre-test dan Post-test 

 

 

Keterangan: 

a. O1 (Test Awal): Pada kondisi ini untuk mengetahui kemampuan hafalan 

surat-surat pendek Juz Amma pada anak dengan hambatan pendengaran 

sebelum dilakukan eksperimen. 

b. X (Eksperimen): Pada tahap eksperimen siswa diberikan metode One 

Day One Ayat. Dalam kegiatan ini peneliti menjelaskan mengenai 

metode One Day One Ayat kepada siswa. 

c. O2 (Test Akhir): Tes Akhir ini berfungsi untuk melihat sejauhmana 

pengaruh pemberian eksperimen terhadap kemampuan hafalan surat-

surat pendek Juz Amma pada anak dengan hambatan pendengaran. 

 

C. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Dalam penelitian ini peneliti memilih populasi yang ada pada tempat  

melaksanakan penelitian sebagai data dan informasi. Bahwa menurut Azwar 

(2012, hlm. 77) “poupulasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang 

hendak dikenai generalisasi hasil penelitian”. Adapun pendapat lain menurut 

Arikunto (2013, hlm. 173) “populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. 

Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah 

penelitian, maka penelitiannya merupakan penelutian populasi. Studi atau 

penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus”. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa tunarungu di SLBN B GARUT yang berjumlah 53 

siswa. 

2. Sampel 



29 
 

 
Salma Ninda Zakiyah Al-Haifa, 2017 
PENGARUH METODE ONE DAY ONE AYAT UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN HAFALAN 
SURAT-SURAT PENDEK JUZ AMMA PADA SISWA TUNARUNGU DI SLBN B GARUT  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Sampel dalam penelitian adalah suatu bagian dari populasi. Hal ini senada 

dengan yang diungkapkan oleh (Arikunto, 2013, hlm. 174) “Sampel adalah 

sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti”. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Sampel atau 

subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa tunarungu yang berada 

di jenjang SMPLB di SLBN B GARUT dengan jumlah enam orang, yang 

memiliki kemampuan membaca. Berikut daftar sampel dalam penelitian: 

Tabel 3.2 

Daftar Sampel Penelitian 

No Inisial Nama Sampel Kelas Taraf Pendengaran 

1 H IX 75 dB 

2 S VII 85 dB 

3 R IX 80 dB 

4 Ri VII 80 dB 

5 Ay VIII 85 dB 

6 A VIII 90 dB 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

tes. Tes yang diberikan pada penelitian ini berupa tes lisan untuk mengukur 

kemampuan sampel dalam menghafalan surat-surat pendek juz amma. Susetyo 

(2015, hlm.2) mengemukakan bahwa “tes yaitu alat atau instrument yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan, kecakapan individu pada aspek tertentu, 

baik yang tampak maupun yang tidak tampak dan hasilnya berupa agka atau 

skor”. Tes yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan hafalan surat-surat 

pendek Juz Amma dengan cara menyerahkan per ayat secara lisan saat anak sudah 

hafal ayat tersebut. Tes perbuatan  digunakan untuk menunjang data penelitian. 

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pre-test dan post-test.  Tes 

yang dilakukan pada pre-test yaitu mengetahui kondisi awal kemampuan hafalan 

surat pendek Juz Amma sebelum diberikan treatment (X), sedangkan tes post-test 



30 
 

 
Salma Ninda Zakiyah Al-Haifa, 2017 
PENGARUH METODE ONE DAY ONE AYAT UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN HAFALAN 
SURAT-SURAT PENDEK JUZ AMMA PADA SISWA TUNARUNGU DI SLBN B GARUT  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

yaitu mengetahui kondisi setelah diberikan treatment apakah ada pengaruh 

terhadap kemampuan hafalan surat pendek Juz Amma. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes lisan. Tes lisan 

tersebut sesuai dengan materi yang terdapat pada media kartu ayat yang 

digunakan saat intervensi. Siregar (2013, hlm. 25) “Instrumen merupakan alat 

yang digunakan sebagai pengumpul data dalam suatu penelitian dapat berupa 

kuesioner, sehingga skala pengukuran instrument adalah menentukan satuan yang 

diperoleh, sekaligus jenis data atau tingkatan sata, apakah data tersebut berjenis 

nominal, ordinal, interval maupun rasio”. Sedangkan (Purwanto, 2010, hlm. 183) 

“instrumen merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data dengan cara melakukan pengukuran”.  Maka dapat 

disimpulkan bahwa instrumen merupakan suatu alat pengumpul data yang 

digunakan dalam suatu penelitian untuk menjawab penelitian dan menguji 

hipotesis. Sebelum membuat instrumen, peneliti terlebih dahulu membuat kisi-kisi 

instrument, kemudian kisi-kisi tersebut dikembangkan untuk pembuatan soal yang 

berisi surat-surat pendek juz amma yang akan dihafal, antara lain surat Al-Ikhlas 

dan Al-Kautsar. 

Langkah-langkah dalam penyusunan instrumen penelitian ini antara lain: 

1. Membuat Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Instrumen Kemampuan Hafalan Surat Pendek Juz Amma 

Variabel 

Penelitian 

Aspek yang 

Dinilai 

Indikator 

Pencapaian 
Tujuan 

Jenis 

Tes 

No. 

Soal 

Kemampuan 

hafalan surat 

Al-Ikhlas 

1. Kemampuan 

hafalan ayat 

pertama 

dengan 

lengkap, jelas 

dan lancar 

1. Mengucapkan 

secara lengkap 

ayat pertama 

2. Mengucapkan 

secara jelas 

ayat pertama 

Anak dapat 

menghafal 

ayat pertama 
Lisan 

1 

 

 

2 
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3. Mengucapkan 

secara lancar 

ayat pertama 

3 

2. Kemampuan 

hafalan ayat 

kedua dengan 

lengkap, jelas 

dan lancar 

4. Mengucapkan 

secara lengkap 

ayat kedua 

5. Mengucapkan 

secara jelas ayat 

kedua 

6. Mengucapkan 

secara lancar 

ayat kedua 

Anak dapat 

menghafal 

ayat kedua 

Lisan 

4 

 

 

5 

 

 

6 

3. Kemampuan 

hafalan ayat 

ketiga 

dengan 

lengkap, 

jelas dan 

lancar 

7. Mengucapkan 

secara lengkap 

ayat ketiga 

8. Mengucapkan 

secara jelas ayat 

ketiga 

9. Mengucapkan 

secara lancar 

ayat ketiga 

Anak dapat 

menghafal 

ayat ketiga 

Lisan 

7 

 

 

8 

 

 

9 

4. Kemampuan 

hafalan ayat 

keempat 

dengan 

lengkap, 

jelas dan 

lancar 

10. Mengucapkan 

secara lengkap 

ayat keempat 

11. Mengucapkan 

secara jelas 

ayat keempat 

12. Mengucapkan 

secara lancar 

ayat keempat 

Anak dapat 

menghafal 

ayat keempat 

Lisan 

10 

 

 

11 

 

 

12 

Kemampuan 

hafalan surat 

5. Kemampuan 

hafalan ayat 

13. Mengucapkan 

secara lengkap 

Anak dapat 

menghafal 
Lisan 

13 
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Al-Kautsar pertama 

dengan 

lengkap, 

jelas dan 

lancar 

ayat pertama 

14. Mengucapkan 

secara jelas 

ayat pertama 

15. Mengucapkan 

secara lancar 

ayat pertama 

ayat pertama  

14 

 

 

15 

 

6. Kemampuan 

hafalan ayat 

kedua 

dengan 

lengkap, 

jelas dan 

lancar  

16. Mengucapkan 

secara lengkap 

ayat kedua 

17. Mengucapkan 

secara jelas 

ayat kedua 

18. Mengucapkan 

secara lancar 

ayat kedua 

Anak dapat 

menghafal 

ayat kedua 

Lisan 

16 

 

 

17 

 

 

18 

7. Kemampuan 

hafalan ayat 

ketiga 

dengan 

lengkap, 

jelas dan 

lancar 

19. Mengucapkan 

secara lengkap 

ayat ketiga 

20. Mengucapkan 

secara jelas 

ayat ketiga 

21. Mengucapkan 

secara lancar 

ayat ketiga 

Anak dapat 

membaca ayat 

ketiga 

Lisan 

19 

 

 

20 

 

 

21 

 

2. Menyusun Butir Soal 

Pembuatan butir soal dengan indikator dan tujuan yang telah di rancang 

dalam kisi-kisi instrument. 

Tabel 3.4 

Butir Soal Penelitian 
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No Indikator Tujuan Butir Soal 

1 Mampu mengucapkan 

secara lengkap hafalan 

surat Al-Ikhlas ayat 

pertama 

Anak dapat 

menghafal surat 

Al-Ikhlas ayat 

pertama secara 

lengkap 

1. Ucapkan dengan 

lengkap surat Al-Ikhlas 

ayat pertama! 

 

2 Mampu mengucapkan 

secara jelas hafalan 

surat Al-Ikhlas ayat 

pertama 

Anak dapat 

menghafal surat 

Al-Ikhlas ayat 

pertama secara 

jelas 

2. Ucapkan dengan jelas 

surat Al-Ikhlas ayat 

pertama! 

 

3 Mampu mengucapkan 

secara lancar hafalan 

surat Al-Ikhlas ayat 

pertama 

Anak dapat 

menghafal surat 

Al-Ikhlas ayat 

pertama secara 

lancar 

3. Ucapkan dengan lancar 

surat Al-Ikhlas ayat 

pertama! 

 

4 Mampu mengucapkan 

secara lengkap hafalan 

surat Al-Ikhlas ayat 

kedua 

Anak dapat 

menghafal surat 

Al-Ikhlas ayat 

kedua secara 

lengkap 

4. Ucapkan dengan 

lengkap surat Al-Ikhlas 

ayat kedua! 

 

5 Mampu mengucapkan 

secara jelas hafalan 

surat Al-Ikhlas ayat 

kedua 

Anak dapat 

menghafal surat 

Al-Ikhlas ayat 

kedua secara 

jelas 

5. Ucapkan dengan jelas 

surat Al-Ikhlas ayat 

kedua! 

 

6 Mampu mengucapkan 

secara lancar hafalan 

surat Al-Ikhlas ayat 

kedua 

Anak dapat 

menghafal surat 

Al-Ikhlas ayat 

kedua secara 

lancar 

6. Ucapkan dengan lancar 

surat Al-Ikhlas ayat 

kedua! 

 

7 Mampu mengucapkan Anak dapat 7. Ucapkan dengan 
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secara lengkap hafalan 

surat Al-Ikhlas ayat 

ketiga 

menghafal surat 

Al-Ikhlas ayat 

ketiga secara 

lengkap 

lengkap surat Al-Ikhlas 

ayat ketiga! 

 

8 Mampu mengucapkan 

secara jelas hafalan 

surat Al-Ikhlas ayat 

ketiga 

Anak dapat 

menghafal surat 

Al-Ikhlas ayat 

ketiga secara 

jelas 

8. Ucapkan dengan jelas 

surat Al-Ikhlas ayat 

ketiga! 

 

9 Mampu mengucapkan 

secara lancar hafalan 

surat Al-Ikhlas ayat 

ketiga 

Anak dapat 

menghafal surat 

Al-Ikhlas ayat 

ketiga secara 

lancar 

9. Ucapkan dengan lancar 

surat Al-Ikhlas ayat 

ketiga! 

 

10 Mampu mengucapkan 

secara lengkap hafalan 

surat Al-Ikhlas ayat 

keempat 

Anak dapat 

menghafal surat 

Al-Ikhlas ayat 

keempat secara 

lengkap 

10. Ucapkan dengan 

lengkap surat Al-Ikhlas 

ayat keempat! 

 

11 Mampu mengucapkan 

secara jelas hafalan 

surat Al-Ikhlas ayat 

keempat 

Anak dapat 

menghafal surat 

Al-Ikhlas ayat 

keempat secara 

jelas 

11. Ucapkan dengan jelas 

surat Al-Ikhlas ayat 

keempat! 

 

12 Mampu mengucapkan 

secara lancar hafalan 

surat Al-Ikhlas ayat 

keempat 

Anak dapat 

menghafal surat 

Al-Ikhlas ayat 

keempat secara 

lancar 

12. Ucapkan dengan lancar 

surat Al-Ikhlas ayat 

keempat! 

 

13 Mampu mengucapkan 

secara lengkap hafalan 

surat Al-Kautsar ayat 

Anak dapat 

menghafal surat 

Al-Kautsar ayat 

13. Ucapkan dengan 

lengkap surat Al-

Kautsar ayat pertama! 
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pertama pertama secara 

lengkap 

 

14 Mampu mengucapkan 

secara jelas hafalan 

surat Al-Kautsar ayat 

pertama 

Anak dapat 

menghafal surat 

Al-Kautsar ayat 

pertama secara 

jelas 

14. Ucapkan dengan jelas 

surat Al-Kautsar ayat 

pertama! 

 

15 Mampu mengucapkan 

secara lancar hafalan 

surat Al-Kautsar ayat 

pertama 

Anak dapat 

menghafal surat 

Al-Kautsar ayat 

pertama secara 

lancar 

15. Ucapkan dengan lancar 

surat Al-Kautsar ayat 

pertama! 

 

16 Mampu mengucapkan 

secara lengkap hafalan 

surat Al-Kautsar ayat 

kedua 

Anak dapat 

menghafal surat 

Al-Kautsar ayat 

kedua secara 

lengkap 

16. Ucapkan dengan 

lengkap surat Al-

Kautsar ayat kedua! 

 

17 Mampu mengucapkan 

secara jelas hafalan 

surat Al-Kautsar ayat 

kedua 

Anak dapat 

menghafal surat 

Al-Kautsar ayat 

kedua secara 

jelas 

17. Ucapkan dengan jelas 

surat Al-Kautsar ayat 

kedua! 

 

18 Mampu mengucapkan 

secara lancar hafalan 

surat Al-Kautsar ayat 

kedua 

Anak dapat 

menghafal surat 

Al-Kautsar ayat 

kedua secara 

lancar 

18. Ucapkan dengan lancar 

surat Al-Kautsar ayat 

kedua! 

 

19 Mampu mengucapkan 

secara lengkap hafalan 

surat Al-Kautsar ayat 

ketiga 

Anak dapat 

menghafal surat 

Al-Kautsar ayat 

ketiga secara 

lengkap 

19. Ucapkan dengan 

lengkap surat Al-

Kautsar ayat ketiga! 
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20 Mampu mengucapkan 

secara jelas hafalan 

surat Al-Kautsar ayat 

ketiga 

Anak dapat 

menghafal surat 

Al-Kautsar ayat 

ketiga secara 

jelas 

20. Ucapkan dengan jelas 

surat Al-Kautsar ayat 

ketiga! 

 

21 Mampu mengucapkan 

secara lancar hafalan 

surat Al-Kautsar ayat 

ketiga 

Anak dapat 

menghafal surat 

Al-Kautsar ayat 

ketiga secara 

lancar 

21. Ucapkan dengan lancar 

surat Al-Kautsar ayat 

ketiga! 

 

 

 

3. Membuat Kriteria Penilaian 

Adapun kriteria penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Kriteria Penilaian 

No Kriteria 
Skor 

3 2 1 

1. Kelengkapan 

ayat 

Mengucapkan 

61-100%  

jumlah suku 

kata dari ayat 

tersebut 

Mengucapkan 

31-60%  

jumlah suku 

kata dari ayat 

tersebut 

Mengucapkan 

0-30 %  

jumlah suku 

kata dari ayat 

tersebut 

2.  

 

Kejelasan Mengucapkan 

dengan jelas 

Mengucapkan 

agak kurang 

jelas 

Mengucapkan 

kurang jelas 

3.  Kelancaran 

dalam 

mengucapkan 

kata 

Dalam 

mengucapkan 

kata lancar  

Dalam 

mengucapkan 

kata cukup 

lancar 

Dalam 

mengucapkan 

kata kurang 

lancar 
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F. Uji Coba Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Suatu instrument dikatakan valid apabila memiliki validitas tinggi. 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan validitas isi 

dengan teknik penilaian ahli atau disebut expert-judgement. Para ahli diminta 

pendapatanya tentang instrumen yang telah disusun. Expert Judgement 

tersebut yaitu satu orang dosen Pendidikan Khusus UPI, dua orang dosen PAI 

UPI, dan dua orang guru di SLB Negeri B Garut. Berikut daftar penilai ahli 

tersebut: 

Tabel 3.6 

Daftar Penilai Ahli (Expert-Judgement) Validitas Instrumen 

No Nama Jabatan Instansi 

1 Dr. Endang Rusyani, M.Pd Dosen Spesialisasi 

Tunarungu 

Pendidikan Khusus 

UPI 

2 Mokh. Iman Firmansyah Dosen Pendidikan 

Agama Islam 
IPAI FPIPS UPI 

3 Ayi Firman Arif, S.Pd Guru Kelas VII SLB Negeri B Garut 

4 Drs. Ery Takariwan Sastra Guru Kelas IX SLB Negeri B Garut 

5 Erik Wahyu Z.Q, M.Pd Guru Kelas VIII SLB Negeri B Garut 

 

Data yang diperoleh melalui expert-judgement  dihitung dengan rumus: 

  
 

  
        

(Susetyo, 2015, hlm.116) 

Keterangan: 

P = Persentase 

f = Frekuensi cocok menurut penilai 

∑f = Jumlai penilai 

Menurut Susetyo (2015, hlm. 116) “Butir tes dinyatakan valid jika 

kecocokan dengan indikator mencapai lebih besar dari 50%”. 

Adapun hasil uji validitas sebagai berikut: 

Tabel 3.6 
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Hasil Uji Validitas 

No 

Butir 

Soal 

Inisial Penilai Ahli 

Persentasi 

Hasil 

E I A E Er Valid 
Tidak 

Valid 

1 1 1 1 1 1 P = 
 

 
 × 100% = 100 %   

2 1 1 1 1 1 P = 
 

 
 × 100% = 100 %   

3 1 1 1 1 1 P = 
 

 
 × 100% = 100 %   

4 1 1 1 1 1 P = 
 

 
 × 100% = 100 %   

5 1 1 1 1 1 P = 
 

 
 × 100% = 100 %   

6 1 1 1 1 1 P = 
 

 
 × 100% = 100 %   

7 1 1 1 1 1 P = 
 

 
 × 100% = 100 %   

8 1 1 1 1 1 P = 
 

 
 × 100% = 100 %   

9 1 1 1 1 1 P = 
 

 
 × 100% = 100 %   

10 1 1 1 1 1 P = 
 

 
 × 100% = 100 %   

11 1 1 1 1 1 P = 
 

 
 × 100% = 100 %   

12 1 1 1 1 1 P = 
 

 
 × 100% = 100 %   

13 1 1 1 1 1 P = 
 

 
 × 100% = 100 %   

14 1 1 1 1 1 P = 
 

 
 × 100% = 100 %   

15 1 1 1 1 1 P = 
 

 
 × 100% = 100 %   

16 1 1 1 1 1 P = 
 

 
 × 100% = 100 %   

17 1 1 1 1 1 P = 
 

 
 × 100% = 100 %   

18 1 1 1 1 1 P = 
 

 
 × 100% = 100 %   

19 1 1 1 1 1 P = 
 

 
 × 100% = 100 %   

20 1 1 1 1 1 P = 
 

 
 × 100% = 100 %   
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21 1 1 1 1 1 P = 
 

 
 × 100% = 100 %   

Berdasarkan hasil uji validitas, skor yang didapat adalah 100%, ini berarti 

bahwa tes dinyatakan valid karena kecocokan dengan indikator mencapai 

lebih besar dari 50% dan istrumen yang telah disusun layak untuk digunakan. 

 

2. Uji Reliabilitas 

“Suatu perangkat ukur yang dapat dipercaya, jika hasil tes tidak berubah 

atau relative sama apabila dilakukan pengetesan secara berulang-ulang. Alat 

ukur yang demikian dinamakan reliable” (Susetyo, 2015, hlm.139). Suatu alat 

pengukuran dikatakan reliabel apabila alat tersebut mampu meningkatkan 

kemampuan subjek. Dalam penelitian ini, selain peneliti melakukan uji 

validitas peneliti juga melakukan uji reliabilitas agar instrument atau alat ukur 

yang telah disusun baik dan reliable sehingga dapat digunakan dalam 

melakukan penelitian.  

  Peneliti menggunakan uji realibitas dengan jenis reliabilitas  Alpha 

Cronbach untuk instrument hafalan surat pendek juz amma. Hal ini 

dikarenakan, instrument dalam penelitian ini berupa tes lisan dan diberi skor 

politomi. Adapun perhitungannya dengan menggunakan rumus (dalam 

Susetyo, 2015, hlm. 155) yaitu: 

a. Menentukan Nilai Varians Butir  

∑     
     

 
  
(  ) 

  
 

b. Menentukan Varian Total Skor Responden 

 
     

   
 
  (  ) 

  

 

c. Menentukan Reliabilitas Instrumen 

    
 

   
 [  

   
 

  
 
] 

Keterangan: 

   
   = Jumlah seluruh varian butir 
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   = Varian skors responden 

   
   = Varian butir tes 

   = Jumlah butir yang setara 

    = Koefisien reliabilitas 

   = Skor responden 

   = Skor butir 

Setelah dilakukan perhitungan dan mendapatkan nilai reliabilitas, maka 

dapat diinterpretasikan dengan klasifikasi koefisien reliabilitas sebagai 

berikut: 

 

 

Tabel 3.7 

Klasifikasi Koefisien Reliabilitas 

Koefisien Reliabilitas Interpretasi 

0,000 – 0,200 Sangat Rendah 

0,200 – 0,400 Rendah  

0,400 – 0,600 Cukup 

0,600 – 0,800 Tinggi 

0,800 – 1,00 Sangat Tinggi 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas instrument penelitian, maka diperoleh 

hasil perhitungan (terlampir) adalah 0,94. Koefisien reliabilitas Alpha 

Cronbach pada instrument yang telah disusun adalah 0,94 menunjukan bahwa 

instrument tersebut memiliki reliabilitas yang sangat tinggi dan dapat 

disimpulkan perangkat tes yang dibuat baik dan reliable sehingga dapat 

digunakan dalam penelitian. 

G. Prosedur Penelitian 

1. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian dilakukan agar mendapatkan informasi mengenai 

prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian. Informasi yang 

didapatkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun 

langkah-langkah yang dilakukan sebelum melakukan penelitian: 
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a. Melakukan studi pendahuluan seperti observasi proses pembelajaran 

untuk mendapatkan dan mengetahui gambaran secara jelas subyek 

penelitian yang ada ditemukan di lapangan. 

b. Membuat proposal penelitian 

c. Mengikuti seminar proposal penelitian 

d. Mengurus surat perizinan antara lain: 

1) Permohonan surat pengangkatan dosen pembimbinh melalui surat 

pengantar dari jurusan Pendidikan Khusus (PKh) kepada dekan 

Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) 

2) Surat izin penelitian melalui surat pengantar dari Fakultas ke 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 

3) Surat izin penelitian melalui surat pengantar dari Kesbangpol ke 

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar) 

4) Surat izin penelitian melalui surat pengandar dari Disdik Jabar ke 

SLBN B GARUT 

e. Menyusun instrument penelitian mengenai mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam kelas VIII. INstrumen penelitian ini meliputi kisi-kisi 

instrument, instrument penelitian, pembuatan butir soal, kriteria 

penelitian, pembuatan media kartu ayat 

f.  Melakukan uji validitas instrument penelitian (expert judgement) 

pada lima orang penilai ahli 

g. Menghitung hasil validitas instrument penelitian. 

h. Mengurus perizinan untuk melakukan uji coba reliabilitas di SLB B 

Prima Bhakti Mulya 

i. Melakukan uji coba instrument penelitian (reliabilitas) di kelas VIII di 

SLB B Prima Bhakti Mulya 

j. Menghitung hasil reliabilitas instrument penelitian 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Tahap pelaksanaan penelitian dibagi menjadi beberapa bagian antara 

lain persiapan, pengambilan data, menghitung dan mengolah data. 

Penelitian dilaksanakan pada waktu kegiatan belajar mengajar dan 
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dilaksanakan di kelas. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam tahap 

pelaksanaan adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan pre tes untuk mengetahui kemampuan dasar siswa 

dalam hafalan sufat pendek Juz Amma 

b. Melakanakan treatment selama 8 kali pertemuan, yaitu menggunakan 

metode One Day One Ayat untuk meningkatkan kemampuan hafalan 

surat-surat pendek Juz Amma 

c. Melaksanakan post test yaitu pengukuran kembali hasil hafalan untuk 

mengetahui sejauh mana treatment yang dilakukan berpengaruh 

terhadap kemampuan hafalan surat-surat pendek Juz Amma 

d. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian 

e. Menyusun skripsi sampai selesai 

3. Langkah-langkah pelaksanaan Treatment dengan menggunakan 

metode One Day One Ayat 

a. Subjek diberi kartu ayat 

b. Ayat yang dihafal, harus ditulis terlebih dahulu dipapan tulis 

(memakai huruf latin) 

c. Kemudian ayat dibaca terlebih dahulu oleh guru sepenggal-penggal 

dengan suara lantang dan jelas. 

d. Satu persatu siswa diminta guru untuk mengulang penggalan ayat 

pertama sambil melihat tulisan di kartu ayat. 

e. Kartu ayat di tutup 

f. Ayat tadi dihapus sebagian sehingga tertinggal huruf-huruf awal 

sebagai huruf-huruf kunci dari penggalan ayat tadi. 

g. Satu persatu siswa diminta guru untuk mengulang penggalan ayat 

pertama sambil melihat huruf-huruf kunci di papan tulis. 

h. Hapus seluruh huruf-huruf kunci dan pastikan anak sudah hafal. 

i. Siswa menyetor hafalan ayat tersebut kepada peneliti 

 

4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data 
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yang terkumpul (Arikunto, 2013, hlm.110). Menurut pendapat Siregar 

(2013, hlm. 38) hipotesis merupakana pernyataan sementara yang masih 

lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Jadi hipotesis 

merupakan dugaan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya. 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah Ada pengaruh metode One 

Day One Ayat untuk meningkatkan hafalan surat-surat pendek Juz Amma 

pada siswa tunarungu di SLBN B GARUT. 

 

H. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu alat bantu statistic non 

parametrik. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan diolah dengan 

menggunakan uji Wilcoxon, ingin menguji perbandingan dua buah data yaitu data 

pre test dan data post test.  

Siregar (2013, hlm. 86) mengatakan bahwa pengolahan data adalah “suatu 

proses memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan 

tertentu”. Teknik analisis data dengan menggunakan uji Wilcoxon. Susetyo (2014, 

hlm. 228) mengemukakan uji Wilcoxon adalah “metode statistika yang 

dipergunakan untuk menguji dua buah perbedaan, maka jumlah sampel datanya 

selalu sama banyak”,  adapun langkah-langkah uji Wilcoxon sebagai berikut: 

1. Memberi harga mutlak pada setiap selisih pasangan data (X – Y). Harga 
mutlak diberikan dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya. 

Harga mutlak kecil diberi nomor urut atau ranking 1, kemudian selisih 
yang berikutnya diberikan nomor urut atau ranking 2 dan seterusnya. 

2. Setiap selisih pasangan (X –Y) diberikan tanda positif dan negative. 

3. Hitunglah jumlah ranking yang bertanda positif dan negative. 
4. Selisih tanda ranking yang terkecil atau sesuai dengan arah hipotesis, 

diambil sebagai harga mutlak dan diberi huruf J. Harga mutlak yang 
terkecil atau J dijadikan dasar untuk pengujian hipotesis dengan 
melakukan perbandingan dengan table yang dibuat khusus untuk uji 

Wilxocon. 

Untuk menguji hipotesis dipergunakan taraf signifikansi (nyata) α = 0,05 atau 

α = 0,01. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan harga mutlak J 

yang dipilih dengan harga J pada taraf nyata tertentu, maka H0 diterima atau 

ditolak. (Susetyo, 2014, hlm. 229) 


