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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Simpulan  

Pembahasan pada bab sebelumnya tentang hubungan antara minat 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler belajar tajwid dengan prestasi belajar 

Qur’an Hadits peserta didik  di MTs NU Nurul Huda Jetak Kedungdowo 

Kaliwungu Kudus tahun pelajaran 2017/2018, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa : 

1. Minat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler belajar tajwid peserta didik di 

MTs NU Nurul Huda Jetak Kedungdowo Kaliwungu Kudus tahun 

pelajaran 2017/2018 berdasarkan hasil penelitian berkisar mean sebesar 

45,81. Jika dideskripsikan dengan tingkat rendah dan tingginya 

kemampuan rata-rata kecerdasan dapat dikategorikan baik (sedang). 

2. Prestasi belajar Qur’an Hadits peserta didik  di MTs NU Nurul Huda Jetak 

Kedungdowo Kaliwungu Kudus tahun pelajaran 2017/2018 berdasarkan 

hasil penelitian berkisar mean 36,69. Artinya, prestasi belajar Qur’an 

Hadits peserta didik di MTs NU Nurul Huda Jetak Kedungdowo 

Kaliwungu Kudus dapat dikategorikan cukup baik (sedang). 

3. Ada hubungan antara minat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler belajar 

tajwid dengan prestasi belajar Qur’an Hadits peserta didik  di MTs NU 

Nurul Huda Jetak Kedungdowo Kaliwungu Kudus tahun pelajaran 

2017/2018 karena  Fhitung > Ftabel. Minat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

belajar tajwid memhubungan antarai prestasi belajar Qur’an Hadits di MTs 

NU Nurul Huda Jetak Kedungdowo Kaliwungu Kudus tahun pelajaran 

2017/2018 sebesar 90,6%, Jadi dapat digolongkan dalam kategori 

hubungan antara sangat kuat, artinya minat mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler belajar tajwid berhubungan sangat kuat dengan prestasi 

belajar Qur’an Hadits di MTs NU Nurul Huda Jetak Kedungdowo 

Kaliwungu Kudus tahun pelajaran 2017/2018. Sedangkan 9,4% 

dihubungan antarai oleh variabel lain yang belum peneliti teliti. 
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Kemungkinan lain yang belum peneliti kaji antara lain ; minat, bakat dan 

faktor kesempatan untuk tampil mengaji al-Qur’an di depan jamaah.  

B. Saran-saran 

Selanjutnya penulis ingin memberikan saran yang sifatnya konstruktif 

demi perkembangan MTs NU Nurul Huda Jetak Kedungdowo Kaliwungu 

Kudus tahun pelajaran 2017/2018 yaitu : Berdasarkan penelitian di atas minat 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler belajar tajwid sangat besar untuk 

meningkatkan prestasi belajar Qur’an Hadits peserta didik  di MTs NU Nurul 

Huda Jetak Kedungdowo Kaliwungu Kudus tahun pelajaran 2017/2018.  

  

C. Penutup  

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT sebab penulis dapat 

menyelesaikan penelitian ini dengan baik, walaupun dengan berbagai 

keterbatasan yang ada.  

Sepenuhnya, penelitian ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari 

semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam 

pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis 

ucapkan kepada mereka, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca 

sekalian. 

Dan ingatlah, dengan usaha dan keinginan yang kuat segala sesuatu 

yang tidak mungkin akan menjadi mungkin dengan izin Allah (man jadda 

wajada).  

 

 

 


