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BAB VI 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pemaparan data dan analisis yang telah diuraikan 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Penerapan metode Al-Jadid dalam memperlancar membaca Al-

Qur’an sangat baik bagi perkembangan belajar membaca Al-

Qur’an siswa di SD Muhammadiyah 2 Gresik. 

2. Hambatan Penerapan metode Al-Jadid dalam memperlancar 

membaca Al-Qur’an saat pengajaran berlangsung diantaranya 

mempunyai keanekaragaman watak atau potensi yang dimilikinya 

,karena kurangnya kerjasama antara guru dengan orang tua yang 

mana intensitas waktu bersama lebih banyak dengan orang tua, 

sehingga ketika pelajaran Al-Qur’an diberikan kepada anak-anak 

sampainya di rumah tidak akan berlanjut atau dihafal anak-anak 

jika orang tua atau keluarga tidak mendukung dan membantu 

mereka. Selain itu dari 32 siswa didalam kelas terdapat siswa 

antara 1 sampai dengan 5 anak masih belum bisa memahami atau 

menangkap pelajaran membaca Al-Qur’an dengan menggunakan 

metode Al-Jadid. 
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4.2 Saran  

Setelah penulis memberikan analisis data sebagaimana disebutkan 

pada bagian sebelumnya terdapat beberapa saran yang hendak 

dikemukakan :  

1. Untuk sekolah  

Agar lebih mengoptimalkan usaha-usaha yang mampu 

meningkatkan kelancaran membaca Al-Qur’an. Selain itu 

komunikasi dengan orang tua siswa juga perlu agar mereka ikut 

memberikan dukungan bagi anak-anaknya untuk senantiasa 

belajar dan meningkatkan kelancaran membaca Al-Qur’an 

mereka.  

2. Untuk guru  

Supaya terus-menerus meningkatkan kemampuan diri baik dalam 

keilmuan maupun tentang metodologi kepada anak-anak didik 

sehingga proses pembelajaran akan lebih menarik bagi siswa 

yang pada akhirnya siswa termotivasi untuk lebih giat belajar.  

3. Untuk siswa  

Agar lebih giat lagi dan bersemangat dalam mengikuti berbagai 

kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an yang diadakan oleh 

sekolah, karena pada akhirnya merekalah yang akan merasakan 

hasilnya dikemudian hari.  
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3.2 Penutup  

Puji syukur Alhamdulillah kami haturkan kepada Allah SWT hingga 

akhrinya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Upaya optimal 

telah penulis lakukan, namun kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. 

Karena itu penulis menyadari sepenuhnya. Hal ini semata karena 

keterbatasan kemampuan dan wawasan penulis, oleh karenanya setiap 

saran dan kritik yang sifatnya membangun selalu penulis harapkan, demi 

kesempurnaan skripsi ini.  

Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para 

pembaca serta bagi siapa saja yang peduli dengan pendidikan Agama 

Islam (khususnya Al-Qur’an).  

Penulis mengharapkan semoga Allah SWT senantiasa bersama kita 

serta akan senantiasa meridhai dalam setiap langkah kita. Aamiin Ya 

Robbal’ Alamin. 

 


