
BAB VI

  PENUTUP

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil  penelitian  dan pembahasan secara  teoritis  dan

empiris  data  hasil  penelitian  tentang Pemanfaatan  Bengkel Ngaji  dalam

Meningkatkan  Kemampuan  Peserta  Didik  di  MTsN  4  Tulungagung.

Peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan  Bengkel  Ngaji  dalam  Meningkatkan

Kemampuan Membaca Peserta Didik di MTsN 4 Tulungagung

yakni  dengan  membaca  Al-Qur’an  peserta  didik  dapat

mengetahui  apa  saja  yang  harus  dilakukan  untuk  kebutuhan

dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tidak hanya itu,

dengan membaca Al-Qur’an peserta didik mendapatkan pahala

maupun hati  yang tenang ketika  membacanya,  bahkan dapat

menjadi  penawar hati  yang sedih.  Banyak manfaat  yang ada

ketika membaca Al-Qur’an, peserta didik akan menjadi orang

lebih  mengerti  tentang  kehidupan  jika  berpedoman  dengan

kitab  suci  tersebut.  Bahkan  ketika  peserta  didik  bergabung

dalam  masyarakat,  dan  ketika  disuruh  oleh  seorang  untuk

membacakan  suatu  ayat  yang  ada  dalam  Al-Qur’an,  maka

otomatis mereka pasti bisa melakukannya. Dan masih banyak

lagi mafaat yang ada dalam belajar Al-Qur’an                     . 



2. Pemanfaatan  Bengkel  Ngaji  dalam  Meningkatkan

Kemampuan Menulis Peserta Didik di MTsN 4 Tulungagung yakni

dapat  lebih  mengenal  huruf  hijaiyah  dengan  baik  sebelum

menuliskannya dalam sebuah kertas, dapat juga menjadikan peserta

didik  lebih  pintar  dalam  mengenali  tulisan  kemudian

melafadzkannya dengan baik, karena tanpa peserta didik mengenal

tulisan  maka  peserta  didik  akan  kesusahan  dalam  membacanya.

Bahkan ketika diluar kelas maupun di dalam kelas, ketika disuruh

untuk  menuliskan  suatu  ayat  dalam  Al-Qur’an  maka  secara

langsung peserta didik pasti akan menuliskannya dengan baik dan

benar.  Begitu  juga  yang  terjadi  ketika  peserta  didik  berada  di

lingkungan mereka masing-masing, ketika dimintai untuk mengajari

adik  kelas  atau  teman  yang  belum bisa,  maka  langsung ia  akan

mengajarkan  serta  memberikan  contoh  yang  baik.  Dan  masih

banyak lagi yang lain dalam manfaat menulis Al-Qur’an.

3. Pemanfaatan  Bengkel  Ngaji  dalam  Meningkatkan

Kemampuan  Menghafal  Peserta  Didik  di  MTsN  4  Tulungagung

adalah peserta didik dapat menghafalkan ayat-ayat yang ada dalam

Al-Qur’an dengan baik dan benar,  dapat  mengamalkan apa yang

peserta didik ketahui yang ada dalam Al-Qur’an, peserta didik lebih

bersemangat  ketika  para  ustadz/ustadzah  memberikan  mereka

kesempatan  untuk  maju  dengan  membunyikan  suatu  ayat  yang

mereka hafal, walaupun salah-salah yang penting peserta didik mau



untuk maju dan akan di bimbing oleh para pembimbing sampai bisa

dan  hafal  dengan  benar.  Selain  itu,  peserta  didik  menjadi  lebih

mudah  hafal  ketika  mereka  rajin  membaca  dan  semangat  untuk

belajar  mengenai  Al-Qur’an,  dan  peserta  didik  juga  lebih  mujda

mengikuti setiap pelajaran agama islam yang ada hadits atau bacaan

Al-Qur’an lainnya.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, maka penulis memberi saran

sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala MTsN 4 Tulungagung 

Agar proses belajar mengajar dalam kegiatan Bengkel Ngaji dapat tercapai

secara  maksimal,  sebagai  Kepala  Madrasah   hendaknya  memperhatikan

fasilitas  belajar  yang ada di Madrasah termasuk dalam Aula yang menjadi

tempat  kegiatan  Bengkel  Ngaji  di  laksanakan  setiap  hari  dan  yang  akan

digunakan  dalam  kegiatan  pembelajaran.  Upaya  tersebut  dimaksud  agar

proses pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Dan diharapkan dengan

adanya fasilitas  belajar  yang memadai,  peserta  didik  akan terdorong untuk

meningkatkan motivasi dan hasil belajarnya. 

2.  Kepada Guru MTsN 4 Tulungagung 

Berdasarkan hasil  penelitian ini,  diharapkan guru mata pelajaran agama

islam seperti guru Aqidah Akhlak, Fiqih, dll juga memperhatikan kemampuan



dari setiap peserta didik yang mengikuti Bengkel Ngaji ketika di dalam kelas

apakah  telah  dapat  mengikuti  pelajaran  yang  berkaitan  dengan  Al-Qur’an

secara  baik  atau  belum.  Dengan  demikian.  guru  akan  lebih  mengetahui

pemahaman  dari  masing-masing  perkembagan  peserta  didik  mengenai

pelajaran yang berkaiatan dengan ayat-ayat Al-Qur’an yang telah dipelajari.

Disamping  itu,  guru  juga  harus  memperhatikan  fasilitas  belajar  yang

dibutuhkan oleh peserta didik, agar peserta didik dapat mengikuti  pelajaran

dengan mudah dan dapat termotivasi untuk belajar Al-Qur’an lebih giat. 

3. Kepada Peserta Didik MTsN 4 Tulungagung 

Dengan  fasilitas  yang  ada  di  Madrasah  hendaknya  peserta  didik

meningkatkan  motivasi  dan  hasil  belajar  yang  ada  di  Madrasah  terutama

dalam Bengkel Ngaji, supaya perkembangan peserta didik menjadi lebih baik

lagi  dan  terus  membaik.  serta  Agar  dapat  memunculkan  bakat  atau

kemampuan yang ada pada diri peserta didik itu sendiri dalam keahlian belajar

Al-Qur’an dan juga diimbangi dengan peningkatan hasil belajar. 

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Karena  telah  dilakukannya  penelitian  ini,  maka  peneliti  selanjutnya

disarankan  untuk  menambah  proses  waktu  penelitian  dan  merencanakan

penelitian denga sebaik-baiknya supaya hasil penelitiannya lebih dapat sesuai

dengan apa yang di harapkan peneliti.


