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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan, adakah 

pengaruh kemampuan membaca terhadap kemampuan menulis ayat al-Qur’an 

santri TPQ Roudhotul Mujawwidin, maka peneliti dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kemampuan membaca al-Qur’an santri di TPQ 

Roudhotul Mujawwidin Ngabul Tahunan Jepara pada kelas ghorib A dan 

B dengan jumlah 20 responden. Dilakukan dengan cara tes lisan, yaitu 

dengan membaca surat al-Mulk ayat 1 sampai 10 dengan indikator 

kelancaran membaca al- Qur’an, kesesuaian mahraj, kesesuaian dengan 

kaidah tajwid, dan adab membaca al- Qur’an. Rata-rata nilai kemampuan 

membaca santri sebesar 83,20,  dengan  nilai terendah 75 dan nilai 

tertinggi 94. Adapun nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) sebesar 

75.  Nilai ini sudah ditetapkan di TPQ Roudhotul Mujawwidin untuk 

meluluskan santrinya. 

2. Untuk mengetahui kemampuan menulis ayat al-Qur’an santri di TPQ 

Roudhotul Mujawwidin Ngabul Tahunan Jepara pada kelas ghorib A dan 

B dengan jumlah 20 responden. Dilakukan dengan cara tes tulis yaitu 

menulis surat al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan indikator ketepatan menulis 

ayat secara bersambung, kesesuaian dengan tanda baca ayat, kerapihan 
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tulisan, dan adab saat menulis. Rata-rata nilai kemampuan menulis santri 

sebesar 90,10, dengan nilai terendah 75 dan nilai tertinggi 100. Adapun 

nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) sebesar 75.  Nilai ini sudah 

ditetapkan di TPQ Roudhotul Mujawwidin untuk meluluskan santrinya. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kemampuan 

membaca terhadap kemampuan menulis ayat al-Qur’an santri TPQ 

Roudhotul Mujawwidin. Dari hasil analisis dengan menggunakan regresi 

linier sederhana dengan cara penentuan dengan nilai signifikansi yaitu Ho 

ditolak (sig < 0,05 ) berarti berpengaruh, bila Ho diterima (sig > 0,05) 

berarti tidak ada pengaruh. Nilai tes dari hasil tabel adalah 7,124 besarnya 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh kemampuan membaca al-Qur’an terhadap 

kemampuan menulis ayat al-Qur’an santri TPQ Roudhotul Mujawwidin 

Ngabul Tahunan Jepara. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian di TPQ Roudhotul Mujawwidin, peneliti 

menyarankan beberapa hal diantaranya yaitu : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pendidik untuk 

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an dan kemampuan menulis 

ayat al-Qur’an santri, serta lebih mengoptimalkan pembelajaran pada 

materi tajwid, makharijul huruf, dan cara menulis ayat al-Qur’an yang 

baik. 
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2. Perlu diadakannya penelitian lanjutan untuk mengetahui pengaruh 

kemampuan membaca al-Qur’an dengan kemampuan atau variabel lain 

selain kemampuan menulis ayat al-Qur’an dalam pembelajaran di TPQ. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kemampuan membaca 

al-Qur’an terhadap kemampuan menulis ayat al-Qur’an dalam 

pembelajaran di lembaga lain atau pendidikan formal. 

C. Penutup 

Dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, puji syukur 

peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh 

Kemampuan Membaca Al-Qur’an terhadap Kemampuan Menulis Ayat Al-

Qur’an Satri TPQ Roudhotul Mujawwidin Ngabul Tahunan Jepara” dengan 

lancar meskipun masih terdapat kekurangan di dalamnya. 

Seluruh tenaga, waktu, dan pikiran telah peneliti curahkan demi 

terselesainya skripsi ini, namun peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun dari semua pihak dan pembaca yang budiman 

demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. 

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khusunya bagi peneliti, bagi 

calon peneliti selanjutnya, bagi pendidik dan calon pendidik serta kalangan 

akademis bagi dunia pendidikan. Penelitian mengucapkan terimakasih banyak 

kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terselesainya skripsi ini. 

 


