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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis kemampuan membaca dan menulis al-

Qur‟an, maka telah peneliti ketahui bahwa dalam membaca dan menulis al-Qur‟an ada 

beberapa indikator yang harus dipenuhi dan peneliti melihat indikator tersebut telah di 

terapkan di MAN 2 Konawe Selatan sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa : 

1. Kemampuan membaca al-Qur‟an siswa di MAN 2 Konawe Selatan berada pada 

rentang nilai sangat baik yaitu 7,83. Dimana  siswa dapat dikatakan sudah baik dan 

lancar. Siswa telah mampu untuk membedakan dalam menyebutkan ا dan ط , ث ,ع 

dan ح ,ش dan ٌ,  ر dan  ر ,د dan ص, serta ض dan ظ.  

2. Kemampuan menulis al-Qur‟an siswa di MAN 2 Konawe Selatan peneliti 

menyimpulkan bahwa kemampuan menulis al-Qur‟an berada pada rentang nilai baik 

yaitu 7,36. Hasil dari nilai gabungan keduanya kemampuan membaca dan menulis al-

Qur‟an terdapat nilai tertinggi adalah 9 dan nilai terendah yaitu 6.  

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca dan menulis al-Qur‟an 

siswa di MAN 2 Konawe Selatan ada faktor pendukung dan faktor penghambat. 

Adapun yang menjadi faktor pendukung meliputi; guru, siswa, sarana dan 

prasarana,dan program.sedangkan yang menjadi faktor penghambat meliputi 

kurangnya variasi metode yang digunakan oleh guru-guru PAI, kurangnya motivasi 

dari orangtua terkait dengan upaya tersebut. 

5.2 Rekomendasi  

Sekiranya dalam penelitian ini penulis dapat memberikan saran kepada semua pihak 

yang terkait dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, terutama di MAN 2 Konawe 

Selatan : 



 

77 

 

5.2.1 Saran bagi peneliti yang akan datang 

Bagi peneliti yang akan datang, hendaknya mencari pokok permasalahan yang lain 

yang mungkin mempengaruhi hasil belajar siswa, agar bisa memberikan sumbangan dan ide-

ide kepada guru dan sekolah berkenaan dengan peningkatan hasil belajar siswa.  

5.2.2  Saran bagi guru mata pelajaran al-Qur‟an Hadits 

Seorang guru diharapkan dapat memberikan motivasi atau semangat belajar pada 

siswa agar lebih bersemangat dalam meningkatkan hasil belajar membaca dan menulis al-

Qur‟an dalam kegiatan ekstrakurikuler BTQ.  

5.2.3 Saran bagi siswa 

Siswa diharapkan untuk bisa membaca dan menulis al-Qur‟an, karena sudah merupakan 

kewajiban bagi umat Islam mampu membaca kitab sucinya sendiri yaitu al-Qur‟an. Selain itu, 

kemampuan membaca dan menulis  al-Qur‟an juga dapat mempengaruhi hasil belajar, karena 

pelajaran al-Qur‟an hadis dikembangkan melalui ajaran-ajaran agama Islam yang bersumber 

pada al-Qur‟an dan Al-hadist. 


