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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kemampuan menghafal ayat-ayat al-Qur`an mata pelajaran PAI

pada siswa kelas XI SMA Negeri di Kecamatan Bagan Sinembah

Kabupaten Rokan Hilir termasuk pada kategori baik. Hal tersebut dapat

diketahui melalui tes bacaan dan hafalan siswa-siswi serta nilai siswa.

Untuk jurusan IPS tertinggi 80 dan terendah 67, rata-rata nilai hafalan

ayat-ayat al-Qur`an siswa pada mata pelajaran PAI adalah 74,31. Sedangkan

siswa jurusan IPA nilai tetinggi 90 dan nilai terendah 75 nilai rata-ratanya

82,70. Disamping itu siswa-siswi jurusan IPA minat menghafalnya jauh

lebih tinggi dari siswa-siswi jurusan IPS dalam mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI). Jika dipersentasekan 70% untuk jurusan IPA dan 30%

jurusan IPS.

2. Faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan menghafal ayat-ayat al-

Qur`an mata pelajaran PAI bagi siswa kelas XI SMA Negeri di kecamatan

Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terbagi dua: pertama, faktor intern,

yakni  hal-hal yang muncul dari dalam diri siswa sendiri, yang terdiri dari

kemauan diri siswa-siswi sendiri, motivasi dan kecerdasan (IQ) siswa; kedua,

faktor ekstern, yaitu hal-hal yang datang dari luar diri siswa, yang meliputi

metode pembelajaran, guru dan orang tua, serta adanya reward (penghargaan) dan

punismenh (sangsi) dari sekolah. Termasuk juga di dalamnya minimnya

jumlah guru PAI, minimnya waktu pembelajaran, dan kurangnya

ketersediaan media pembelajaran.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis di SMA Negeri yang ada di Kecamatan

Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, maka penulis memberikan saran

sebagai berikut:

1. Kepada siswa

Agar dapat memiliki motivasi yang tinggi untuk menghafal ayat-ayat al-

Qur`an. Karena membaca ayat al-Qur`an tersebut bernilaikan ibadah dan

dapat membentuk karakter siswa-siswi menjadi orang yang shaleh..

2. Kepada guru

Hendaknya memiliki berbagai usaha yang maksimal untuk membangkitkan

semangat dan motivasi siswa-siswi agar mau membaca dan menghafalkan

ayat-ayat al-Qur`an yang ada dalam materi pembelajaran PAI.

3. Kepada orang tua

Hendaklah berperan aktif dalam mendidik putra-putrinya agar mereka

memiliki keinginan yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai agama. Di

samping itu juga orang tua hendaklah menjadi panutan putra-putrinya dalam

hal tersebut.

Bersinerginya antara keluarga, sekolah, dan masyarakat akan berdampak

pada kepedulian terhadap majunya sebuah pendidikan anak bangsa. Jika hal ini

saling mendukung maka akan muncul sebuah kekuatan tangguh untuk

mencerdaskan anak bangsa ini, terutama di SMA Negeri yang ada di

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.


