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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka, kesimpulan yang 

didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Dari penelitian yang dilakukan menggunakan aplikasi Microsoft Excel 

2010 dan RapidMiner dengan metode Clustering algoritma K-Means 

terhadap data siswa SMK Luqman Al Hakim Kudus tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2020 didapatkan hasil bahwa data tersebut terbagi menjadi 4 

cluster. Pada cluster 1 terdapat 19 siswa yang sangat baik dalam kelancaran 

membaca Al Qur’an, selain itu terdapat 16 siswa dengan kecepatan 

menghafal yang sangat baik dan 3 siswa memiliki kriteria baik. Dalam hal 

makhorijul huruf terdapat 18 siswa yang memiliki kriteria sangat baik dan 1 

siswa dengan kriteria baik. Dalam hal tajwid terdapat 15 siswa dengan 

kriteria sangat baik dan 4 siswa dengan kriteria baik. Maka kebanyakan 

siswa dalam cluster 1 memiliki kriteria kemampuan tahfidz yang sangat 

baik. Pada cluster 2 terdapat 36 siswa yang memiliki kriteria baik dalam hal 

makhorijul huruf. Dimana 2 siswa memiliki kecepatan menghafal yang 

sangat baik, 33 siswa memiliki kriteria baik, dan 1 siswa memiliki kriteria 

cukup baik. Dalam hal tajwid terdapat 33 siswa yang memiliki kriteria baik, 

dan 3 siswa memiliki kriteria cukup baik. Selain itu dalam hal kelancaran 

membaca Al Qur’an terdapat 2 siswa yang memiliki kriteria sangat baik dan 

34 siswa memiliki kriteria baik. Dapat diperhatikan bahwa siswa pada 

cluster 2 memiliki kemampuan yang baik dalam hal makhorijul huruf, selain 

itu pada cluster 2 juga memiliki kemampuan yang variatif antara satu siswa 

dengan siswa lainnya. Kebanyakan siswa pada cluster 2 memiliki kriteria 

kemampuan tahfidz yang baik. Pada cluster 3 hanya terdapat 1 siswa dengan 

kemampuan tahfidz yang cukup baik, yaitu dalam hal kecepatan menghafal 

cukup baik, makhorijul huruf cukup baik, tajwid dengan kriteria baik, dan 

kelancaran membaca Al Qur’an cukup baik. Pada cluster 4 terdapat 14 
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siswa yang memiliki kriteria cukup baik dalam hal makhorijul huruf dan 

tajwid. Dalam hal kecepatan menghafal terdapat 1 siswa yang memiliki 

kriteria baik dan 13 siswa memiliki kriteria cukup baik. Selain itu dalam hal 

kelancaran membaca Al Qur’an terdapat 5 siswa yang memiliki kriteria baik 

dan 9 siswa memiliki kriteria cukup baik. Dapat diperhatikan bahwa 

kebanyakan siswa termasuk ke dalam cluster 4 memiliki kemampuan 

tahfidz yang cukup baik dengan jumlah siswa lebih banyak dari cluster 3. 

Dengan terbentuknya cluster kemampuan tahfidz siswa SMK Luqman 

Al Hakim Kudus, maka pihak sekolah dapat menggunakan informasi 

tersebut dalam membentuk kelompok tahfidz dengan komposisi yang lebih 

baik. Sehingga siswa merasa berada di kelompok tahfidz yang tepat, tidak 

merasa kurang percaya diri dengan teman teman satu kelompok yang 

memiliki kemampuan tahfidz sangat baik, dan semangat siswa dalam belajar 

tahfidz tidak menurun.  

 

 

5.2. Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian lebih lanjut adalah 

sebagai berikut: 

1. Menambah atribut atau parameter yang mempunyai pengaruh 

terhadap kemampuan tahfidz siswa dalam penelitian ini, serta 

meng-update data siswa SMK Luqman Al Hakim Kudus. 

2. Melakukan pengembangan dengan menggunakan algoritma lain, 

sebagai pembanding dari hasil analisis tersebut. 

3. Meningkatkan proses perhitungan metode Clustering algoritma 

K-Means, dengan pengembangan sebuah aplikasi supaya proses 

perhitungan menjadi lebih rapi dan terstruktur dengan interface 

yang menarik. 


