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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data pada pembahasan sebelumnya, maka 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pemahaman ilmu tajwid siswa di MTs Raudhatul Hidayah secara umum 

tergolong cukup baik yakni sebesar 79,44. 

2. Kemampuan membaca Al-Qur’an siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits tergolong sangat baik yakni sebesar 82,5. 

3. Hubungan pemahaman ilmu tajwid siswa dengan kemampuan membaca 

Al-Qur’an siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis di MTs Raudhatul 

Hidayah hasil perhitungan diperoleh nilai r (person correlation) 0,595 

dengan tingkat probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan Ho 

ditolak. Hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi pemahaman ilmu 

tajwid siswa maka semakin tinggi pula kemampuan membaca Al-Qur’an 

siswa, sebaliknya semakin rendah pemahaman ilmu tajwid siswa maka 

kemampuan membaca Al-Qur’an nya juga semakin rendah. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh 

maka penulis dapat memberikan rekomendasi, adapun rekomendasi dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Kepada guru Al-Qur’an Hadis diharapkan dapat lagi memberikan motivasi 

kepada siswa untuk mengulang kembali pelajaran Al-qur’an Hadis 
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terutama dalam pelajaran ilmu tajwid, khususnya dalam membaca Al-

Qur’an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid disekolah maupun dirumah. 

2. Diharapkan kepada siswa siswi MTs Raudhatul Hidayah agar lebih 

bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu tajwid karena  membaca Al-

Qur’an itu harus dibaca dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu 

tajwid sehingga kita akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan khususnya untuk penelitian yang kaitannya dengan 

pemahaman ilmu tajwid siswa dengan prestasi belajar siswa. 

Demikianlah tulisan ini penuls susun dengan sebaik mungkin, akan 

tetapi penuls menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kesilapan dalm 

penulisan ini baik dari segi maupun bahasanya. Oleh karena itu, penulis 

harapkan kritik dan saran positif dari rekan-rekan pembaca, karena 

pengetahuan yang dimiliki terbatas dan minim sekali ilmunya. 

Akhirnya hanya kepada Allah penulis minta perlindungan serta 

hidayah yang diberikan dengan selesainya skripsi ini. Amin Ya robbal 

‘Alamin. 

 


