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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah menelaah landasan teori dan hasil studi lapangan serta analisa data. 

Maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan.  Adapun kesimpulan dari 

skripsi ini diantaranya: 

1. Bahwa penggunaan media audio visual “Bina Ucap Al-Qur’an”dalam proses 

belajar mengajar Al-Qur’an di SMA Khadijah Surabaya termasuk cukup 

efektif,terbukti dengan perolehan prosentase yang tinggi yaitu 84%. Karena 84 % 

terletak antara 76-100, maka 84% masuk kategori sangat baik 

2. Hasil belajar siswa kelas X di SMA Khadijah pada mulok tartil Al-Qur’an  

tergolong baik sekali. Berdasarkan data diatas ada 95,8 % (10,4% + 47,9% + 

37,5%) memperoleh diatas KKM. Jadi kesimpulannya 96% adalah hasil belajar 

siswa terhadap materi tartil  al-qur’an mampu dipahami oleh siswa dengat sangat 

baik.   

3. Bahwasanya ada korelasi antara penggunaan media audio visual “bina ucap Al-

Qur’an” yang diterapkan di SMA Khadijah Surabaya terhadap hasil belajar siswa. 

Dengan hasil akhir korelasi product moment 0,482 maka angka tersebut, apabila 

dikonsultasikan dengan nilai interpretasi product moment terletak antara 0,40-
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0,599 yang berarti cukup tingkat keefektivitasnya yang digunakan oleh mulok 

tartil al-qur’an. 

B. Saran-saran 

Berpijak dari latar belakang di atas, maka ada beberapa saran yang perlu 

penulis kemukakan yaitu : 

1. Bagi Lembaga Pendidikan Khususnya SMA Khadijah Surabaya. Media audio 

visual “Bina Ucap AlQur’an “  adalah karya guru SMA Khadijah sendiri, 

hendaknya dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar oleh guru tartil  secara 

keseluruhan karena selain merupakan sumber belajar yang efisien juga dapat 

membantu guru dalam mengembangkan khazanah dalam pembelajaran Al-

Qur’an. Sehingga mempermudah siswa untuk memahami sebuah ilmu. Agar 

seluruh siswa memiliki kemampuan membaca Al-Qur’an secara merata dan 

bermanfaat bagi masyarakat. 

2. Bagi guru khususnya tim pengajar mulok tartil Al-Qur’an hendaknya beradu 

kreatifitas dalam menciptakan karya-karya baru dalam menjembatani 

pembelajaran tartil Al-Qur’an, seperti menciptakan inovasi terbaru dalam 

memudahkan pemahaman siswa dalam belajar. 

3. Bagi siswa –siswi SMA Khadijah hendaknya saling berlomba-lomba untuk 

menjadi siswa-siswa yang berakhlaqul karimah dengan mempelajari ilmu Al-

Qur’an. Karena banyak sekali media yang bisa digunakan untuk mempermudah 

pemahaman kita dalam membaca Al-Qur’an. Didukung dengan semua fasilitas 
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lengkap yang ada di SMA Khadijah sangat disayangkan jika tidak 

memanfaatkannya dengan baik.  

 

 

 

 

 

 


