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 belajar membaca Al-Qur’an SMA N 1 Mempura dikategorikan cukup
tinggi. Hal ini terbukti dari hasil analisis data angket secara keseluruhan
secara kuantitatif diperoleh persentase sebesar 71,53%, angka ini berada
pada rentang 56%-75% yang dikategorikan cukup Tinggi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat belajar membaca Al-Qur’an SMA
N 1 Mempura adalah: kurangnya kemauan dari dalam diri siswa. kurangnya
perhatian orang tua dan kurangnya peranan lingkungan untuk siswa belajar
membaca Al-quran.
B. Saran-saran
Melalui skripsi ini penulis ingin memberikan saran-saran untuk dapat
dipertimbangkan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kepada orang tua diharapkan supaya memberikan bimbingan dan
memotivasi anak-anaknya untuk selalu membaca Al-Qur’an, karena
dorongan orang tua cenderung akan dilaksanakan oleh anak, apalagi
membaca Al-quran merupakan bagian dari investasi akhirat.
2. Kepada dewan pimpinan sekolah di harapkan berusaha semaksimal
mungkin agar bisa menyediakan jadwal khusus agar siswa-siswi nya bisa
dan lancar dalam membaca Al-Qur’an.
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3. Kepada seluruh guru-guru diharapkan tidak pernah bosan mendidik siswa
untuk selalu belajar dan terus belajar membaca Al-Qur’an. Tuntunlah siswa
agar membiasakan diri untuk membaca dan mengamalkan ajaran Al-Qur’an
di dalam kehidupan sehari-hari
4. Kepada masyarakat lingkungan siswa diharapkan bisa menggalakkan
semangat membaca Al-quran, dan lebih baik lagi kalau ada aktivitas magrib
mengaji.
5. Kepada semua siswa diharapkan selalu membaca Al-Qur’an. Sebab dengan
membacanya ada banyak kebaikan yang akan kita dapatkan, tidak hanya
untuk kebaikan di dunia tetapi juga kita akan menikmatinya sampai akhirat
kelak. Apalagi jika kita mengamalkan nya di dalam kehidupan sehari-hari.
InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat.
Penulis telah berusaha maksimal untuk tidak ada kesalahan dalam
penelitian ini, namun penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tidak lepas
dari kelemahan dan kesalahan, oleh karena itu untuk kebaikan kita bersama dan
kesempurnaan skripsi ini di harapkan 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.

