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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian dan analisa yang telah penulis paparkan, maka 

penulis menyimpulkan sebagai berikut:  

1. Dalam proses  pembelajaran Al-Qur'an Hadits bisa terlaksana dengan baik 

manakala faktor pendukung bisa terlaksana dengan baik juga, diantara 

faktor pendukung antara lain pendidik (guru), anak didik (siswa), tujuan 

pengajaran, materi, sumber belajar, metode mengajar dan evaluasi 

termasuk sarana dan prasarana dan tentunya adanya interaksi atau 

hubungan timbal balik antara guru dan siswa yang baik.  

2. Problematika yang dihadapi dalam proses belajar mengajar di madrasah:  

a. Problematika yang berhubungan dengan tingkat perkembangan siswa 

yang disebabkan karena siswa kurang menguasai tajwid dan 

makhorijul huruf,karakteristik peserta didik yang berbeda  karena latar 

belakang keluarga dan lingkungan. 

b. Problematika yang berhubungan dengan Guru disebabkan karena guru 

kurang rutin membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) serta 

terbatasnya pengetahuan dari guru itu sendiri.  

c. Problematika yang berhubungan dengan pengelolaan kelas dan metode 

mengajar yang disebabkan karena suasana yang kurang komunikatif 

serta kejenuhan karena kurangnya variasi metode mengajar.  

d. Problematika yang berhubungan dengan media atau sumber belajar 

yang disebabkan oleh keterbatasan dan kurangnya buku-buku 

penunjang dalam pembelajaran Al-Qur'an Hadits.  

e. Problematika yang berhubungan dengan evaluasi yang disebabkan 

kurangnya waktu untuk evaluasi proses atau skala, sikap dan pendidik 

belum menguasai strategi mengevaluasi.  
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3. Adapun solusi yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :  

a. Solusi problematika yang berhubungan dengan tingkat perkembangan 

siswa. Siswa harus meningkatkan belaajr membaca yang sesuai tajwid 

dan makhrojnya dengan baik dan benar. Perhatian dari orang tua di 

tingkatkan.  

b. Solusi problematika yang berhubungan dengan guru adalah 

meningkatkan profesionalisme guru seperti rutin membuat RPP, 

mengikuti pelatihan guru, serta memperkaya keilmuannya dengan 

pengetahuan-pengetahuan, selain itu guru mencari bahan bandingan 

sebagai pendukung. 

c. Solusi problematika yang berhubungan dengan metode dan 

pengelolaan kelas. Dengan menggunakan metode yang brvariasi yang 

mengedepankan peran siswa, menciptakan kondisi pembelajaran 

secara kondusif dan komunikatif.  

d. Solusi problematika yang berhubungan dengan media dengan sumber 

belajar. Disediakannya media dan sarana belajar untuk menunjang 

keberhasilan proses pembelajaran.  

e. Solusi problematika yang berhubungan dengan evaluasi guru 

mengetahui karakteristik siswa dan menguasai strategi penilaian 

dengan tujuan untuk mempermudah mengevaluasi.  

Pembelajaran Al-Qur'an Hadits akan berjalan secara optimal jika 

guru Al-Qur'an Hadits dapat meningkatkan kualitas individu melalui 

pengembangan keilmuannya serta kemampuannya untuk menciptakan 

pembelajaran yang kreatif. Hal ini akan merangsang minat siswa untuk 

belajar.  

 

B. SARAN-SARAN  

1. Untuk madrasah  

a. Hendaknya madrasah menyediakan atau melengkapi sarana prasarana 

yang diperlukan untuk digunakan dalam kegiatan belajar  mengajar 
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mata pelajaran Al-Qur'an Hadits, sehingga tercipta tujuan yang hendak 

dicapai dari pembelajaran tersebut.  

b. Kedisiplinan hendaknya ditingkatkan baik oleh guru maupun oleh 

siswa, sebab dengan kedisiplinan yang baik maka segala kegiatan akan 

berjalan lancar.  

2. Untuk guru 

a. Hendaknya guru lebih mengembangkan potensi diri sehingga guru 

dapat memenuhi empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi 

sosial.  

b. Hendaknya guru memahami tabiat dan karakteristik siswa sehingga 

dapat memilih metode yang tepat dan tercipta suasana yang 

komunikatif dalam proses pembelajaran.  

3. Untuk orang tua  

Hendaknya orang tua memperhatikan putra-putrinya dalam belajar dan 

memotivasi akan pentingnya belajar Al-Qur'an Hadits. Karena dengan 

motivasi yang kuat akan menjadikan anak mempunyai semangat belajar 

Al-Qur'an Hadits.  

 

C. PENUTUP  

Puji syukur Alhamdulillah dengan rahmat, taufik dan hidayahnya Allah 

SWT. Penulis dapat menyelesaikn tugas penyusunan skripsi ini, Sholawat dan 

salam kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah diutus untuk menyampaikan 

masalah kebenaran kepada umat manusia. Penulis sadar bahwa meskipun ada 

upaya untuk menyelesaikan secara maksimal, namun dalam kenyataan masih 

terdapat kekurangan. Untuk itu, kritik konstruktif dan saran dari pembaca 

senantiasa penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini di masa mendatang. 

 


