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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat 

Problematika terhadap Keberhasilan Menghafal al-Qur’an santri pondok pesantren al-

Hikmah Tugurejo Tugu Semarang”, dari data lapangan dapat disimpulkan: 

1. Tingkat problematika menghafal al-Qur’an santri di pondok pesantren al-Hikmah 

dalam kategori ”tinggi”. Hal ini dapat diketahui dari nilai rata-rata variabel 

tingkat problematika menghafal al-Qur’an setelah melalui proses perhitungan. 

Nilai rata-rata tersebut adalah 67 yang terletak pada interval 67-73.  

2. Keberhasilan menghafal al-Qur’an santri di pondok pesantren al-Hikmah dalam 

kategori ”rendah”. Hal ini dapat diketahui dari nilai rata-rata variabel keberhasilan 

menghafal al-Qur’an setelah melalui proses perhitungan. Nilai rata-rata tersebut 

adalah 72 yang terletak pada interval 70-74.  

3. Ada pengaruh negatif antara tingkat problematika terhadap keberhasilan 

menghafal al-Qur’an santri pondok pesantren al-Hikmah Tugurejo Tugu 

Semarang . Hal ini dapat dilihat pada koefisien rxy adalah 0,386, nilai regresi (Freg) 

sebesar 8,391 dan F tabel untuk F0,05 = 4,03 dan F0.01 = 7,17. Hal ini menunjukkan 

bahwa Fhitung > Ftabel maka hipotesis yang diajukan adalah signifikan, artinya 

hipotesis diterima. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran yang dapat dikemukakan 

menyangkut tingkat problematika terhadap keberhasilan menghafal al-Qur’an santri. 

1. Untuk santri, diharapkan bersungguh-sungguh dalam menghafal al-Qur’an agar 

hasil yang diinginkan dapat tercapai. Walaupun banyak permasalahan yang 

dihadapi namun setiap masalah pasti ada jalan keluar dan solusinya. 

2. Untuk pesantren, hendaknya pesantren dapat memperbaiki sistem pembelajaran 

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

dalam menghafal al-Qur’an. 

 

C. Penutup  

Puji syukur kehadirat Allah SWT dengan berucap “Alhamdulillahi 

rabbil’alamiin” penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya yang 

sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. 

Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih belum sempurna, 

oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi 

kesempurnaan dan kelengkapan skripsi ini. Selanjutnya penulis mengucapkan 

terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materiil maupun 

moril. 

 

 

 

 

 

 

 

 


