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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Sebagai penutup dari kegiatan penulisan skripsi ini, maka dapat 

ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa realisasi pelaksanaan tahfidz al-Quran bagi siswa Madrasah 

Aliyah Manba’ul Hikam Putat Tanggulangin Sidoarjo tergolong 

cukup. Hal ini dibuktikan sesuai dengan hasil penelitian dalam bentuk 

angket yang disebarkan ke siswa dengan jumlah frekuensi alternatif 

jawaban terbanyak, yaitu 132 frekuensi dengan prosentase sebesar 

44%. Walaupun alasan menghafal al-Quran sebagian besar karena 

peraturan yayasan / sekolah, namun mereka sangat senang dalam 

menghafal al-Quran dalam keadaan masih sekolah. Dan masalah yang 

terkadang muncul dalam menghafal adalah mereka merasa kesulitan 

dalam menghafal dikarenakan cara menghafal mereka yang hanya 

dibaca saja tanpa diresapi arti maupun makna ayat tersebut. 

2. Tentang prestasi belajar mata pelajaran al-Quran Hadits siswa 

Madrasah Aliyah Manba’ul Hikam Putat Tanggulangin Sidoarjo yang 

sedang menjalani proses tahfidz al-Quran, berdasarkan hasil Pre Test 

dan Post Test dapat diketahui bahwa dari hasil post test menunjukkan 
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rata-rata nilai sebesar 91,33 lebih besar dari hasil pre test yang hanya 

75,13. Dengan demikian dapat diketahui bahwa prestasi belajar siswa 

meningkat setelah adanya program tahfidz al-Quran. Dan prestasi 

belajar siswa juga dikategorikan sangat baik. Hal ini sesuai dengan 

nilai hasil post test yang terletak diantara 90 – 100 yaitu sebesar 

91,33.  

3. Berdasarkan penyajian data dan analisa data yang dikemukakan pada 

bab sebelumnya, bahwa ada pengaruh tentang pelaksanaan program 

tahfidz al-Quran terhadap peningkatan prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran al-Quran Hadits. Hal ini berdasarkan hasil 

penghitungan rumus korelasi product moment. Yang mana besarnya 

rxy adalah 0,382 dengan taraf signifikan 5% diperoleh r tabel adalah 

0,361 dan taraf signifikan 1% diperoleh r tabel 0,463 yang 

menunjukkan bahwa antara variabel X yaitu tentang realisasi 

pelaksanaan program tahfidz  al-Quran dan variabel Y yaitu tentang 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran al-Quran Hadits, 

mempunyai korelasi yang lemah atau rendah. Karena angka 0,382 

terletak diantara angka 0,20 – 0,40 terdapat korelasi yang lemah atau 

rendah 
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B. Saran  

Bertitik tolak pada keseluruhan pembahasan di atas dan berpijak 

pada hal-hal yang pernah dianalisa di Madarsah Aliyah Manbaul Hikam 

Putat Tanggulangin Sidoarjo, maka dapat dikemukakan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi para pendidik dan pengajar, khususnya pendidik materi al-Quran 

Hadits hendaknya dapat meningkatkan mekanisme kerjanya dan 

mempertahankan dengan baik sebagaimana yang telah dilaksanakan 

selama ini. Hal ini akan berakibat positif terhadap siswa khususnya 

nama baik sekolah. 

2. Kepada kepala Madrasah Aliyah Manbaul Hikam Putat Tanggulangin 

Sidoarjo, agar senantiasa memberikan perhatian dan motivasi yang 

besar kepada para pendidik terutama pada para siswa yang sedang 

menjalani proses tahfidz al-Quran supaya mereka dapat lebih 

meningkatkan lagi prestasi belajar dan proses tahfidznya. 


