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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil yang telah dicapai, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kemampuan membaca Al-Qur’an peserta didik yang 

mengikuti sekolah Diniyah di MI Miftahul Ulum Pancur 

01 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara yang diketahui 

81, 4667. 

2. Kemampuan membaca Al-Qur’an peserta didik yang tidak 

mengikuti sekolah Diniyah di MI Miftahul Ulum Pancur 

01 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jeparayang diketahui 

73, 9333. 

3. Ada perbedaan kemampuan membaca Al-Qur’an peserta 

didik MI Miftahul Ulum Kecamatan Mayong, Kabupaten 

Jepara Tahun 2015/2016 yang mengikuti sekolah Diniyah 

dan yang tidak mengikuti sekolah Diniyah. Hasil tersebut 

diketahui dari hasil pengujian hipotesis dengan uji t 

diketahui  10, 990  >  taraf signifikansi 5% 

(15+15-2) = 2,048, sehingga Ha yang diajukan diterima. 

Dan hasil ini juga menunjukkan peserta didik yang 

mengikuti sekolah Diniyah memiliki kemampuan 

membaca Al-Qur’an yang lebih baik dibandingkan peserta 

didik yang tidak mengikuti sekolah Diniyah yang baik. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut di atas, maka 

penulis memberanikan diri untuk memberi beberapa saran yang 

berkaitan dengan hasil uji hipotesis di atas, yaitu sebagai berikut: 

1. Sebagai lembaga pendidikan dan pendidik henadaknya 

dapat lebih meningkatkan pro aktifnya dengan memotivasi 

peserta didik untuk senantiasa belajar Al-Qur’an selain di 

sekolah, juga membutuhkan bantuan lembaga lain seperti 

sekolah Diniyah untuk meningkatkan kemampuan 

membaca Al-Qur’an peserta didik. 

2. Bagi peserta didik di MI Miftahul Ulum Pancur 01 

Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara agar senantiasa 

selalu meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an 

peserta didik sebagai bekal hidup di zaman yang serba 

modern dan serba canggih ini. 

3. Bagi orang tua yang menginginkan anaknya mempunyai 

budi pekerti atau akhlak yang luhur di dalam masyarakat 

hendaknya memperhatikan sikap dan tingkah laku anak 

dalam kegiatan sekolah, yaitu dengan memberikan khusus 

berupa motivasi belajar maupun pemenuhan fasilitas 

belajar. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana ini, semoga 
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mendapat ridlo dari Allah SWT dan bermanfaat bagi peneliti dan 

bagi pembaca, amin ya rabbal alamin. 

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan 

kelemahan dalam skripsi ini, oleh karena itu kepada semua pihak 

kritik maupun saran yang bersifatnya membangun sangat kami 

harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Dan apabila terdapat 

kesalahan dan kekeliruan penulis mohon maaf. Akhirnya kepada 

Allah SWT penulis selalu memohon perlindungan-Nya. 


