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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian teoritis dan penelitian yang telah penulis

laksanakan dalam  rangka pembahasan skripsi yang berjudul "Pengaruh Minat

Membaca al-Qur’an Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Qur’an

Hadits Kelas VIII di SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya", maka secara garis besar

dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Minat membaca al-Qur’an di SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya, termasuk

dalam kategori baik. Hal ini terbukti dari hasil angket yang disebarkan oleh

peneliti. Dari hasil angket menunjukkan bahwa hasil rata-rata yang diperoleh

sebesar 64 yang terdapat pada Interval 51-67.

2. Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Qur’an Hadits Kelas VIII di SMP

Wachid Hasyim 1 Surabaya termasuk dalam kategori cukup. Hal ini dapat

dilihat dari hasil rata- rata yang diperoleh sebesar 84 yang terdapat pada

interval 82- 86.

3. Ada pengaruh signifikan antara Minat membaca al-Qur’an Terhadap

Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Qur’an Hadits Kelas VIII di SMP

Wachid Hasyim 1 Surabaya, karena hasil analisis regresi diperoleh persamaan

regresi  Y = 54,9852964 + 0,451705 X. Persamaan tersebut diuji

keberartiannya menggunakan   uji F dan diperoleh Freg sebesar 760,4.
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Pada taraf kesalahan 1% dengan dk (1:119) diperoleh Ftabel = 6,84 dan pada

taraf kesalahan 5% dengan dk (1:119) diperoleh Ftabel = 3,92. Karena

Freg > Ftabel, yang berarti persamaan regresi tersebut signifikan.

Besarnya kontribusi Minat membaca al-Qur’an Terhadap Prestasi Belajar

Siswa Pada Mata Pelajaran Qur’an Hadits Kelas VIII mencapai 86,5%,

selebihnya 13,5% dipengaruhi oleh faktor lain.

Jadi hipotesis yang diajukan yakni ada pengaruh signifikan antara Minat

Membaca al-Qur’an Terhadap Prestasi Belajar dapat diterima. Artinya Minat

Membaca al- Qur’an yang tinggi dapat meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada

Mata Pelajaran Qur’an Hadits Kelas VIII di SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya.

B. Saran-Saran

Prestasi belajar merupakan hasil belajar yang dicapai setelah melalui

proses kegiatan belajar mengajar. Prestasi belajar dapat ditunjukkan melalui nilai

yang diberikan oleh seorang guru qur’an hadits yang telah dipelajari oleh peserta

didik. Setiap kegiatan pembelajaran tentunya selalu mengharapkan akan

menghasilkan pembelajaran yang maksimal, untuk mencapai itu semua maka

diperlukan minat membaca al-qur’an yang tinggi. Tanpa mengurangi rasa hormat

terhadap siapapun dengan segala kerendahan hati penulis, demi kemajuan dan

keberhasilan anak didik dalam mempelajari pelajaran qur’an hadits. Maka penulis

akan menyampaikan saran-saran yang mudah-mudahan bermanfaat, yaitu :

1. Bagi para siswa, agar lebih giat dalam membaca al-qur’an, baik belajar di
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sekolah (ikut aktif dalam program keagamaan, aktif dalam proses belajar

mengajar) maupun belajar di rumah (rajin membaca al-qur’an, mengerjakan

PR atau tugas dari guru). Jika ingin mendapatkan hasil prestasi belajar yang

maksimal.

2. Bagi para guru khususnya guru Qur’an Hadits hendaknya mampu memberi

motivasi dan menggunakan  berbagai metode  agar  dapat menumbuhkan

minat membaca al-Qur’an serta semangat belajar siswa, sehingga siswa

mendapatkan hasil prestasi belajar yang lebih baik.

3. Bagi para orang tua hendaknya lebih meningkatkan kesadaran dalam

memberi perhatian dan bimbingan belajar  serta  suri  tauladan  bagi anaknya,

selain itu juga dengan memberi motivasi agar anaknya lebih rajin dalam

membaca al-Qur’an sehingga bisa mendapatkan prestasi belajar yang

memuaskan.

C. Penutup

Dengan mengucap puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah yang telah

melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya. Sehingga penulis bisa

menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Hal ini disebabkan karena keterbatasan dari kemampuan dan juga pengetahuan

yang penulis miliki. Dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran-

saran dan konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
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telah memberikan sumbangsih baik tenaga, pikiran maupun do'a dan penulis

berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi

pembaca pada umumnya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan

mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat Amin.


