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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Sebagaigamana yang telah dikemukakan dalam 

isi skripsi dan penelitian yang peneliti lakukan, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian, data mengenai 

kemampuan membaca al-Qur’an tergolong baik. 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata (mean) 

kemampuan membaca al-Qur’an sebesar 20,5. 

Maka dari itu terletak pada interval >18 yang 

dikategorikan sangat baik dan memperoleh 

prosentase sebesar 36,11% dari jumlah 

responden. 

2. Sedangkan data mengenai minat belajar bahasa 

Arab tergolong baik juga. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai rata-rata 46,83, maka nilai itu 

terletak pada interval 45-50 yang dikategorikan 

baik dan memperoleh prosentase sebesar 38,89 % 

dari jumlah responden. 

3. Berdasarkan hasil uji signifikan hubungan 

variabel X dan Y dapat diketahui bahwa pada 

taraf signifikansi 5% maupun 1% menunjukan 
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     > t tabel  (3,09 > 1,69) dan (3,69 > 2,44). 

Dengan demikian, hasil penelitian ini yaitu bahwa 

“Ada hubungan positif yang signifikan antara 

kemampuan membaca al-Qur’an dengan minat 

belajar bahasa Arab siswa kelas IV dan V SDIT 

Cahaya Bangsa Mijen Semarang Tahun Ajaran 

2015/2016”.  

Dengan demikian nilai t hitung baik pada 

taraf signifikansi 0,01 maupun 0,05 lebih besar 

dari nilai t tabel, maka hipotesis yang penulis 

ajukan diterima. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh 

dalam skripsi ini, dengan segala kerendahan hati, 

peneliti mengajukan beberapa saran. Adapun saran-

saran tersebut adalah: 

1. Bagi Guru  

Guru sebagai pendidik hendaknya lebih 

memperhatikan kemampuan membaca al-Qur’an 

dengan kebiasaan peserta didiknya serta 

membimbing,mengarahkan dan memotivasi 

peserta didiknya agar semakin besar minatnya 

dalam belajar bahasa Arab 
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2. Bagi Siswa 

Siswa hendaknya jan mgan sampai 

melalaikan membaca al-Qur’annya, karena al-

Qur’a n memberi hikmah kepada manusia, 

mempunyai perhatian penuh, jiwa yang tenang, 

memperbaiki jiwa manusia, obat bagi segala 

penyakit, dan petunjuk kepada jalan kebenaran 

dan keyakinan serta terhindar dari kesesatan 

dalam epercayaan, amal, dan rahmat bagi orang-

orang beriman. 

3. Bagi Pihak Sekolah 

Hasil penelitian ini semoga bisa bermanfaat 

dan bisa sebagai masukan dan bahan 

pertimbangan dalam meningkatkan kemampuan 

membaca al-Qur’an serta minat belajar bahasa 

Arab siswa dengan cara membiasakan berbicara 

bahasa Arab dengan mufrodat yang pernah 

dipelajarinya . 

C. PENUTUP 

Alkhamdulillah dengan memanjatkan puji 

syukur ke hadirat Allah yang Maha Pengasih dan 

Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, taufiq 

dan hidayah-Nya kepada penulis, akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Semua ini tidak lain 
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hanyalah karunia dan hidayah dari Allah Swt semata. 

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis selalu 

menekankan kesederhanaan dalam bahasa yang 

digunakan maupun cara berfikir dalam 

menganalisanya. Namun, mengingat kemampuan 

penulis yang terbatas maka bila ada kesalahan dan 

kekurangan dalam penulisan, penggunaan bahasa 

maupun analisisnya penulis mohon kritik dan 

sarannya demi perbaikan di masa mendatang.  

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat 

memberikan sumbangan dan khasanah bagi dunia 

pendidikan dan dapat menambah wawasan bagi 

pembaca. Izinkan penulis menucapkan terima kasih 

yang tak terkira kepada semua pihak yang telah 

memberikan dukungan serta bantuan moril maupun 

materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. Teriring doa, semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat, khususnya bagi diri penulis dan 

pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT 

menyertai setiap langkah-langkah kita menuju 

kesuksesan. Amin Ya Robbal ‘Alamin. 


