
BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis melaksanakan penelitian sebagai untuk meningkatkan 

kemampuan baca tulis Al Qur’an melalui metode index card match di RA 

muslimat NU Angin-Angin Buko Wedung Demak, maka dapat disimpulkan 

bahwa upaya meningkatkan kemampuan baca tulis Al Qur’an melalui metode 

index card match di RA muslimat NU Angin-Angin Buko Wedung Demak 

telah dilakukan dengan signifikan. Upaya tersebut yang dilakukan dengan 

menggunakan melalui metode index card match ternyata dapat meningkatkan 

kemampuan anak baca tulis Al Qur’an berupa baca tulis surat Al Fatihah 

melalui metode index card match di RA muslimat NU Angin-Angin Buko 

Wedung Demak. Adapun ketuntasan belajar anak baca tulis Al Qur’an berupa 

baca tulis surat Al Fatihah melalui metode index card match di RA muslimat 

NU Angin-Angin Buko Wedung Demak dapat digambarkan yaitu pada pra 

siklus sebesar 18,18 %, siklus 1 sebesar 40,90 %, siklus 2 sebesar 72,72 %, 

dan pada siklus III sebesar 95,45 %. 

 
 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan pada hasil perbaikan maka oleh peneliti 

diberikan saran sebagai berikut: 

1. Sebaiknya anak RA sudah diperkenalkan dengan pembelajaran baca tulis 

Al Qur’an yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi anak dalam 

rangka meningkatkan kemampuan baca tulis Al Qur’an secara dinamis. 

2. Sebaiknya guru RA lebih profesional dalam melaksanakan pebelajaran 

khususnya pada pembelajaran yang jarang diterapkan kepada anak di 

lingkungan sekolah 

55 



 56 

3. Sebaiknya orang tua anak didik dapat memahami permasalahan belajar 

khususnya yang menyangkut kemampuan anak dalam menguasai baca 

tulis Al Qur’an sehingga anak lebih mengenal materi belajar untuk 

meningkatkan minat belajarnya. 

4. Sebaiknya anggota masyarakat yang ada di sekitar lingkungan sekolah RA 

dapat mendukung upaya guru RA dan lembaga RA khususnya dalam 

meningkatkan kestabilan pembelajaran di sekolah. 

5. Sebaiknya lembaga pendidikan RA di RA muslimat NU Angin-Angin 

Buko Wedung Demak dapat menjadikan hasil penelitian yang mengkaji 

tentang upaya meningkatkan kemampuan baca tulis Al Qur’an melalui 

metode index card match di RA muslimat NU Angin-Angin Buko 

Wedung Demak dapat dipakai sebagai suatu rujukan dalam meningkatkan 

kemampuan yang dimiliki anak didik secara utuh dan dinamis. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. 

Dzat yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Disertai dengan do’a, semoga skripsi yang cukup sederhana ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya. 

Amin. Namun sebagaimana umumnya suatu hasil karya setiap manusia, tentu 

tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik 

dan saran yang kondusif dari para pembaca, mengingat skripsi yang penulis 

susun ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Semoga Allah swt. Senantiasa memberikan ridlo-Nya kepada kaum 

muslimin yang taat kepada-Nya, dan memberikan kemanfaatan yang besar 

pada skripsi yang penulis susun dengan segenap kemampuan ini. Amin. 


