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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terlihat bahwa minat belajar

siswa sangat tinggi dalam menghafal Qur’an.

Analisis data menunjukkan bahwa data minat belajar nilai Fhitung = 11,87

berarti bahwa Fhitung lebih besar dari Ftabel pada taraf signifikan 5 % maupun taraf

signifikan 1 % , ttabel pada taraf signifikan 5 % dan 1 % sebesar 2,47 dan 4,21. Ini

berarti Fhitung >Ftabel, maka diputuskan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Ini

artinya, ada pengaruh yang signifikan Minat Belajar Siswa Terhadap Kemampuan

Menghafal pada mata pelajaran Qur’an Hadis di Mts Sirotul Huda Desa Bukit

Selanjut Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

Berdasarkan analisa data di atas, dapat disimpulkan bahwa minat belajar

sangat berpengaruh terhadap kemampuan menghafal siswa kelas VIII pada mata

pelajaran al-Qur’an Hadis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, dapat dikemukakan saran-saran

sebagai berikut:

1. Kepada Kepala sekolah, guru dan siswa tetap mempertahankan kondisi

yang ada dan kalau bisa lebih ditingatkan lagi. Karena minat siswa ini

sewaktu-waktu bisa berubah. Untuk itu seorang guru harus bisa

menumbuhkan minat untuk mata pelajaran apapun, khususnya pelajaran
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2. Guru juga diharapkan bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam

menghafal ayat Qur’an pada mata pelajaran Qur’an Hadis di Mts Sirotul

Huda Desa Bukit Selanjut Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

dengan cara lebih memberikan perhatian kepada siswa dengan kondisi dn

kemampuan siswa.

3. Kepada orang tua diharapkan suaya dapat mengontrol anak-anaknya agar

lebih giat lagi mengulang kemampuan menghafal Qur’an

4. Kepada siswa hendaknya memperhatikan guru, mengikuti pembelajaran

dengan baik dan diharapkan lebih giat lagi dalam belajar khususnya dalam

menghafal ayat Qur’an, sebab jika para siswa sudah mampu menghafal

ayat Qur’an dengan baik dan lancar, mereka dapat dijadikan ujung tombak

yang paling ampuh dalam memberantas buta aksara Al-Qur’an dikalangan

generasi muda islam yang akan datang.

C. Penutup

Demikianlah penulisan skripsi ini penulis susun semoga dapat memberikan

manfaat, terutama bagi penulis dan pembaca budiman. Untuk itu penulis

mengharapkan sumbangan pemikiran dan kritikan sehat guna untuk

menyempurnakan penelitian ini untuk dimanfaatkan dalam kelancaran proses

belajar mengajar dan juga tidak lupa untuk meningkatkan kemampuan menghafal

ayat al-Qur’an siswa dalam mata pelajaran al-Qur’an Hadis.

Akhirnya kepada Allah juga penulis meminta perlindungan serta hidayah

yang diberikan dengan selesainya tulisan skripsi ini. Amin ya Rabbal’alamin.


