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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas di bab 4. Diperoleh Rata-rata 

nilai  kemampuan membaca dan menulis al-Qur’an yang diajar dengan 

model Think Talk Write  (TTW) lebih baik daripada rata-rata nilai 

kemampuan  membaca dan menulis al-Qur’an kelas yang diajar dengan 

pembelajaran konvensional. Hal ini  dibuktikan dengan uji statistik  t-test 

uji dua fihak (one tail test), dan diperoleh t hitung = 4,891  dan t tabel =1,671. 

Dengan demikian  t hitung > daripada t tabel  maka Ho ditolak dan Ha diterima 

artinya nilai rata-rata kemampuan membaca dan menulis al-Qur’an yang 

diajar dengan menggunakan model pembelajaran Think Talk Write lebih 

baik daripada nilai rata-rata kemampuan membaca dan menulis al- Qur’an 

yang diajar dengan cara konvensional. Dengan demikian hipotesis dalam  

penelitian ini diterima artinya terdapat kefektifan dalam peningkatan 

kemampuan BTA menggunakan model pembelajaran Think Talk Write 

(TTW). 

 

B. Saran  

Beberapa saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini adalah: 

1. Bagi pendidik model pembelajaran Think Talk Write (TTW) dapat 

dijadikan variasi model pembelajaran pada mata pelajaran Baca Tulis 

Al-Qur’an (BTA). 

2. Bagi peserta didik model pembelajaran ini dapat menjadi solusi untuk 

menghilangkan kejenuhan peserta didik dalam pelaksanaan Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM) pelajaran BTA, sehingga dapat mencapai 

hasil belajar yang optimal dan mampu meningkatkan kemampuan 

membaca dan menulis al-Qur’an. 

3. Bagi peneliti berikutnya atau pihak lain yang ingin menggunakan model 

pembelajaran ini yang akan dijadikan penelitian, sedapat mungkin 

terlebih dahulu menganalisis kembali untuk disesuaikan sesuai 

penggunanya, terutama dalam hal alokasi waktu, fasilitas pendukung 

termasuk media pembelajaran, dan karakteristik peserta didik yang ada 

pada madrasah atau sekolah tempat perangkat ini digunakan. 
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C. Penutup 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat taufiq 

dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. 

Penulis menyadari adanya kekurangan dan kelemahan yang ada dalam 

skripsi ini, oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak tetap penulis  

harapkan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi peneliti pada khususnya 

dan pembaca pada umumnya. 

Akhirnya  tidak lupa peneliti sampaikan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu sepenuhnya dalam menyelesaikan skripsi ini, 

semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang berkesempatan 

membacanya serta dapat memberikan sumbangan yang positif khasanah 

ilmu pengetahuan. Amin. 


