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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat hasil penyajian data dan analisa data yang telah penulis

paparkan pada bab IV maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Minat menghafal Al-Qur’an dan Hadist siswa Madrasah Aliyah Pondok

Pesantren Al-Hikmah Bangkinang Seberang dikategorikan tinggi. Hal ini

terbukti dari hasil analisis data angket secara kuantitatif diperoleh

persentasesebesar 66,28%, angka ini berada padarentang 50%-75% yang

dikategorikan tinggi.

2. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi minat menghafal Al-Qur’an

dan Hadist siswa Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Hikmah adalah:

a. Motivasi guru

b. Metode pembelajaran aktif

c. Alat elektronik seperti kaset murotal dan radio

d. Waktu menghafal

e. lingkungan

f. Pemberian hadiah untuk siswa yang berprestasi

g. Pemberian hukuman untuk yang gagal menghafal.

h. Menjelaskan pentingnya menghafal al-Qur’an

i. Kesulitan dalam menghafal Qur’an Hadis
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j. Usaha yang digunakan untuk memotivasi siswa dalam menghafal al-

Qur’an.

B. Saran-saran

Melalui skripsi ini penulis ingin memberikan saran-saran untuk dapat

dipertimbangkan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepada orang tua disarankan supaya terus-menerus memberikan

bimbingan dan memotivasi anak-anaknya untuk menghafal al-Qur’an.

Supaya mereka dikemudian hari akan menjadi pemimpin yang berguna

bagi umat islam.

2. Kepada dewan pimpinan sekolah disarankan berusaha semaksimal

mungkin untuk menyediakan kaset-kaset murotal di sekolah untuk

meningkatkan kecerdasan siswa dalam menghafal al-Qur’an di sekolah.

Dengan mendengarkan kaset tersebut mereka bisa mendengarkan lantunan

ayat suci al-Qur’an dan secara tidak sadar mereka tela berangsur-angsur

menghafalnya.

3. Kepada seluruh guru-guru disarankantidak  pernah bosan mendidik siswa

untuk selalu menghafal ayat al-Qur’an. Menghafal ayat-ayat pendek

4. Kepadasemuasiswa disarankan selalumeningkatkanminat menghafal Al-

Qur’an, karena dengan menghafal al-Qur’an kita bisa menjadi pemimpin

masa depan bagi umat islambaik di Negara Indonesia maupun di Negara

lain.

Penulis telah berusaha maksimal untuk tidak ada kesalahan dalam

penelitian ini, namun penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tidak
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lepas dari kelemahan dan kesalahan, oleh karena itu untuk kebaikan kita

bersama dan kesempurnaan skripsi ini diharapkan saran dan kritik dari

pembaca yang bersifat membangun.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama

bagi penulis.Akhirnya mengucapkan semoga Allah SWT membalas semua niat

dan perbuatan baik kita dengan yang lebih baik. Aamiin.


