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BAB IV

PENU?UP

A. Keeinpulaa.

Dari hasil penelltian dan penbahasan yanS pe&u -

lis laksanakaa, selanjutnya dapat diambil beberapa ke-

simpulan sebagal berikut i

1. proses peaerapan method.e An-Nahdliyah di Taman pen-

didikan A1- uurraa Assyafitiyyah Lauoagan adalah baik

hal ini dapat dilihat pada tingkat keaktifan santrl

dalam mengikutl pros6's blmbingan belaiar baca- tulis

41-Qurran" Adapun nilai keaktifannya menunjukkan atr€

ka : 3? 165.

Z. Baca-tulis Al-Qur'a11 di Taman Pendidikan A1-Qurtan

(ffql A,.ssyafiriyyah Lamongan adalah baik, ha1 inl bi

sa dilibat pada rata-rata nilal prestasi- santrj- yang

menunjukkan angka sebagal berukut i

8r ?619 adalah nilai prestasi nerubaca A1-Qtrrf an.

b. ?5rg adalah nilai prestasi menulis huruf AI-Qur

a.fl .

3. Methode An-Nahdliyah yang diterapkan di TPQ. Assya -
fitiyyah Lamongan berpengaruh cukup baik terhadap kg

berhasllan baca-tulis Al-Qurfan. Adapun nilai penga-

ruhnya adalah sebagai berikut :

B. ar56 adalah nilai pengaruh penerapan nethode Ag

Nahdliyah terhadap baca huruf A1-Qurran.

b. Or54 adalah nilai pengaruh'penerapan nethode Ag
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B.

Nahd1i-yah pada prestasi- Ei;r-j'e huruf A1-

/lrrnl on
aq^ urr'

Jadi penerapan methode An-j'lahdliyah d1 Taman Pen

d.idikan A1-?.urr an ( ffq) Assyafiriyyah Lamongan adalah

baik dan nempunyai::lpengaruh yanS cukup berartl terhadap

keberhasllan baca-tuli-s A1-Qurr an.

Saran-saran.

seielah penulls mengemukakan keslmpulau, maka pada

baglan ini- oenulis akan menSemukakan saran yang ." capat

bermanfaat. Adapun saran tersebut aeialah i

l_. Bagl lara pendi-dik hendaknya berusaha untuk menlng -

katkan keglatan proses belajar men8ajar sehingga ha-

rapan untuk memperol-eh hasll yang raaksinal akan ter-

c&Pai.

2. Bagi para orang tua hendaknya leblh memperhatikan a-

nak-anaknya apalagl dj-saat waktunya mengaji, agar wg

ktu tersebut tidak dlsalahgunakan oleh anak-anak pa-

da hal-hai yang negatlf.

Penutup.

Syukur Alhamdulillah kami paniatkan kehadirat

Al1oh S'i/T. yang ielah melimpahkan rahmat, hidayah dan

lnayahnya, sehingga penuli-s dapat nenyelesaikan tugas

skrlpsi ini yang beriudul "STUDI PEi\ERAPA],{ METHODE AIv-

NAHDtIYAii TIRHADAP tsACA TULIS AL qURIA\ DI TAMAi\i PENDI-

DIKAN AL-AUR! A},I ASSYAF]' IYYAH LAI"ICNGAN''.

Dan tidak menutup kenungki-nan dalam pe'nul-isaq
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skripsi ini masih ierdapat kekurangan' untuk itu kami

ner,ibutuhkan saran dari semua fihak yang rnembaca untuk

memperbalki skri-Psi- in1.

DanAkhirnyanudah-mud'ahanskripsiinibermafa-
at bagi pe:rul is .daa bagl pembaca pada umumnya' Anln ya

robbal alamiiin.


