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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

       Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan 

di MTs Al Islam Saripan Jepara, maka dapat diambil simpulan 

sebagai berikut:  

1. Penguasaan materi tajwid Peserta didik  kelas VIII MTs Al Islam 

Saripan Jepara dalam kategori kualitas baik. Hal ini ditunjukkan 

hasil nilai penguasaan materi tajwid terletak pada interval 69-74 

dengan presentase tertinggi sebanyak 26% dengan Rata-Rata 

nilai sebesar 64 

2. Kemampuan membaca Al Qur’an  Peserta didik kelas VIII MTs 

Al Islam dalam kategori kualitas baik. Hal ini ditunjukkan hasil 

dari nilai Kemampuan membaca Al Qur’an terletak pada interval 

72-77 dengan presentase tertinggi sebanyak 30% dengan Rata-

Rata nilai sebesar 73. 

3. Terdapat pengaruh penguasaan materi tajwid terhadap 

kemampuan membaca Al Qur’an  Peserta didik  kelas VIII MTs 

Al Islam Saripan Jepara. Hal ini dapat dilihat dari analisis dengan 

menggunakan analisis uji t dengan perolehan dari nilai t hitung 

sebesar 12.274 dengan nilai Sig sebesar 000 adapun nilai t tabel 

sebesar 2.756. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung  lebih 

besar dari t tabel  dan nilai Sig lebih kecil daripada 0,05. Dengan 
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demikian H0  ditolak dan Ha  diterima. Artinya ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel penguasaan materi tajwid terhadap 

variabel kemampuan membaca Al Qur’an peserta didik kelas 

VIII Mts Al Islam Jepara. 

B. SARAN  

1. Bagi Siswa 

      Bagi siswa diharapkan untuk lebih meningkatkan motivasi 

dan minat belajarnya terkhusus pada pelajaran Al Qur’an Hadits 

atau Baca Tulis Al Qur’an  yang didalamnya memuat 

pembelajaran tentang kaidah materi tajwid, sehingga nantinya 

diharapkan kemampuan membaca Al Qur’an peserta didik lebih 

meningkat. 

2. Bagi Guru 

       Bagi guru diharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas 

pembelajarannya khususnya pada pelajaran Al Qur’an Hadits 

atau Baca Tulis Al Qur’a, dan dapat memperhatikan setiap 

perkembangan siswa agar siswa paham  betul mengenai materi 

tajwid sehingga dengan cara ini akan meningkatkan kemampuan 

siswa dalam membaca Al Qur’an.  
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C. PENUTUP 

       Puji syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kepada Allah SWT 

atas limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tentunya dalam 

penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir banyak sekali 

hambatan, kesulitan serta rintangan yang peneliti alami. 

        Peneliti ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang 

telah berkenan dan ikhlas dalam membantu menyusun skripsi ini dari 

awal hingga akhir mulai dari do’a, tenaga, serta pikiran. Semogaa 

pihak yang telah membantu peneliti diberikan balasan yang baik dari 

Allah SWT dan diterima amal saleh nanti dihari akhir kelak.  

         Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih 

terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan karena 

keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki. Untuk itu, kritik dan 

saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi 

yang telah penulis susun ini mampu memberikan kontribusi dan 

meningkatkan kualitas penulis dan dapat memberikan manfaat bagi 

pembaca semuanya. Atas segala kekurangan, penulis mohon maaf 

yang sebesar-besarnya.  

 

 

 


