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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Sebagai penutup dalam pembahasan skripsi dengan judul Hubungan antara 

minat baca dengan motivasi belajar al-Qur’an di SMPN 5 Kendari penulis akan 

menuliskan kesimpulan yang diperoleh dari penyajian data, analisis data dan 

pembahasan yang diambil dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah 

penelitian. Secara umum kesimpulan skripsi ini adalah:  

5.1.1 Gambaran secara umum tentang minat baca di SMPN 5 Kendari menyatakan 

bahwa lebih dari 35 siswa yang menjawab selalu dengan persentase 

mencapai 55% hal ini menunjukkan bahwa tingkat minat baca siswa 

dikategorikan sangat baik sekali dan terdapat lebih dari 20 siswa memilih 

menjawab kadang-kadang dengan persentase 42% sehingga dapat 

dikategorikan baik, dan terdapat lebih dari 10 siswa yang menjawab jarang 

dengan persentase 42% yang dikategorikan cukup baik, dan yang merupakan 

pernyataan negatif pada kategori tidak baik dengan siswa yang menjawab 

kadang-kadang pada persentase 40%.  

5.1.2 Gambaran secara umum tentang motivasi belajar al-Qur’an di SMPN 5 

Kendari adalah menyatakan bahwa lebih dari 25 siswa yang menjawab 

selalu dengan persentase mencapai 73% hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

motivasi belajar al-Qur’an siswa dikategorikan sangat baik sekali, dan 

terdapat lebih dari 20 siswa memilih menjawab kadang-kadang dengan 
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persentase 50% sehingga dapat dikategorikan baik. Sedangkan yang 

merupakan pernyataan negatif pada kategori tidak baik dengan lebih dari 36 

siswa yang menjawab selalu pada persentase 68%, dan terdapat 8 siswa yang 

menjawab kadang-kadang dengan persentase 34%. 

5.1.3 Gambaran secara umum tentang hubungan minat baca dengan motivasi 

belajar al-Qur’an di SMPN 5 Kendari berdasarkan hasil perhitungan uji t, 

menunjukkan nilai thitung = 2,168. selanjutnya dicari nilai dari ttabel pada taraf 

signifikan 0.05 dengan df = n – 2 = 72 – 2 = 70, sehingga diperoleh nilai 

ttabel = 1.993. Dengan demikian, thitung lebih besar dari ttabel  (2,168>1.993 ), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan kedua variabel dikatakan 

signifikan. Artinya terdapat hubungan antara minat baca dengan motivasi 

belajar al-Qur’an anak pedagang kaki lima di SMPN 5 Kendari. 

5.2 Limitasi 

5.2.1 Keterbatasan sarana seperti tidak adanya laptop atau komputer dalam 

penulisan skripsi. 

5.2.2 Kesulitan saat menemukan referensi untuk dijadikan rujukan dalam 

penelitian disebakan kurangnya jurnal yang sesuai dengan judul penelitian 

ini. 

5.2.3 Kesulitan dalam mengerjakan rumus yang digunakan untuk memperkuat 

data yang telah didapatkan. 

5.3 Rekomendasi  

Berdasarkan pada kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka penulis dapat 

mengemukakan saran-saran sebagai berikut : 
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5.3.1 Kepada pihak sekolah diharapkan agar dapat bekerjasama dengan orang tua 

siswa dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya minat baca dalam 

menambah pengetahuan. 

5.3.2 Untuk siswa diharapkan agar dapat meningkatkan minat baca dan motivasi 

belajar al-Qur’an agar dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi. 

5.3.3 Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat memnfaatkan penelitian 

ini sebagai sumber informasi sehingga dapat mengembangan peneltian yang 

dilakukan ke arah yang lebih baik. 

 


