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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan analisis tentang keberhasilan membaca al-Qur’an 

antara santri berbasis S.D. dan santri berbasis M.I. di TPQ Mujahidin Pegulon 

Kendal yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan ada 

perbedaan yang signifikan tentang keberhasilan membaca al-Qur’an antara santri 

berbasis S.D. dan santri berbasis M.I. di TPQ Mujahidin Pegulon Kendal. Hal ini 

didasarkan dari perhitungan to sebesar       dengan d.k. = n1 + n2 – 2 (10 + 10 - 2) 

hasilnya sebesar 18 yang dikonsultasikan dengan tabel nilai “t”, pada taraf 

signifikansi 5% sebesar 2,101, karena to > ttabel pada taraf signifikansi 5% maka Ha 

diterima dan Ho ditolak. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan 

antara keberhasilan membaca al-Qur’an santri berbasis S.D. dan keberhasilan 

membaca al-Qur’an santri berbasis M.I. di TPQ Mujahidin Pegulon Kendal. 

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang menunjukkan adanya perbedaan yang 

signifikan tentang keberhasilan membaca al-Qur’an santri berbasis S.D. dan santri 

berbasis M.I. di TPQ Mujahidin Pegulon Kendal. Berikut saran dari peneliti : 

1. Saran untuk santri 

Bagi santri saran dari peneliti sebagai berikut : 

a. Hendaknya para santri dapat lebih mengkaji dan mendalami ilmu-ilmu 

tajwid yang diperoleh serta belajar dengan sebaik-baiknya, penuh ketekunan 

dan kesungguhan. 

b. Sebaiknya keberhasilan membaca al-Qur’an terus dijaga, dipelihara dan 

ditingkatkan supaya lebih baik lagi. 

c. Biasakan membaca al-Qur’an karena setiap hurufnya dinilai 10 kebaikan. 

d. Tetap berjuang mencari ridho Allah swt. 

2. Saran untuk guru 

Bagi guru saran dari peneliti sebagai berikut : 

a. Teruslah senantiasa memberi motivasi kepada para santri agar lebih 

semangat dalam belajar membaca al-Qur’an. 

b. Setiap guru sebaiknya memperhatikan faktor-faktor yang mendukung 

peningkatan taraf keberhasilan membaca al-Qur’an. 

3. Saran untuk orang tua 
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Bagi orang tua saran dari peneliti sebagai berikut : 

a. Bimbinglah anak supaya setiap hari senang membaca al-Qur’an sehingga 

terbiasa membacanya dengan baik. 

b. Selalu memberi dorongan dan dukungan untuk berbuat yang lebih baik. 

 

 

C. Kata Penutup 

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan 

anugerah yang tidak terhingga kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Peneliti berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada 

khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Peneliti sadar bahwa penulisan skripsi 

ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif 

sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah 

membantu menyelesaikan skripsi ini peneliti ucapkan terima kasih.  

 


