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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang berjudul “Hubungan Antara 

Pemahaman Kitab Tuhfatul Athfal Dengan Kefasihan Membaca al-Qur’an Santri 

di  Pondok Pesantren Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang”, dari data lapangan 

dapat disimpulkan: 

1. Kualitas nilai pemahaman kitab Tuhfatul Athfal adalah dalam kategori 

”cukup”. Hal ini dapat diketahui dari nilai rata-rata variabel pemahaman kitab 

Tuhfatul Athfal setelah melalui proses perhitungan. Nilai rata-rata tersebut 

adalah 79,167  yang terletak pada interval 78,36-83,78. 

2. Kualitas nilai kefasihan santri dalam membaca al-Quran ternasuk dalam 

kategori ”baik”. Hal ini dapat diketahui dari nilai rata-rata variabel kefasihan 

santri dalam membaca al-Quran setelah melalui proses perhitungan. Nilai rata-

rata tersebut adalah 85,556 yang terletak pada interval 85,02-88,35. 

3. Terdapat hubungan positif antara pemahaman kitab Tuhfatul Athfal dengan 

kefasihan membaca al-Qur’an santri di pondok pesantren al-Hikmah Tugurejo 

Tugu Semarang. Hal ini dapat dilihat pada koefisien rxy adalah 0,612, setelah 

itu dikonsultasikan pada r tabel dengan taraf signifikan 5% dan 1% dihasilkan 

0,381 dan 0,487. Hal ini menunjukkan bahwa rxy˃rt maka hipotesis yang 

diajukan adalah signifikan, artinya hipotesis diterima. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran yang dapat dikemukakan 

menyangkut pemahaman kitab Tuhfatul Athfal dengan kefasihan santri dalam 

membaca al-Quran. 

1. Untuk santri, diharapkan dapat mempelajari kitab Tuhfatul Athfal dengan baik 

dan benar agar kefasihan dalam membaca al-Quran bisa semaksimal mungkin 

diterapkan. 
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2. Untuk pesantren, hendaknya pesantren dapat memperbaiki sistem 

pembelajaran dan metode yang diterapkan agar para santri dapat lebih giat dan 

dan bersungguh dalam mempelajari kitab Tuhfatul Athfal. 

3. Untuk saya pribadi, semoga dengan diadakannya penelitian ini dapat 

bermanfa’at serta dapat menambah wawasan yang lebih luas. 

C. Penutup 

Sebagai penutup skripsi ini, penulis ucapkan syukur alhamdulillah kepada 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayahnya 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari akan 

keterbatasan kemampuan, kurangnya pengetahuan sehingga skripsi ini jauh dari 

kesempurnaan. Untuk itu peneliti berharap kritik dan saran demi perbaikan dan 

kesempurnaan. 

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu menyelesaikan skripsi ini, semoga amal baik ini mendapatkan balasan 

yang setimpal dari Allah SWT. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan para 

pembaca, baik di lingkungan Fakultas Tarbiyah maupun di lingkungan mahasiswa 

IAIN Walisongo Semarang. 

  

 


