
 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 
 

Bersasarkan fokus penelitian, data dan temuan penelitian serta 

pembahasan, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanakan program BTQ di sekolah LHS untuk meningkatkan hasil 

belajar PAI siswa. 

Pelaksanakan program baca tulis Al-Qur’an di SMPN 1 Selopuro 

dan SMPN 1 Doko telah di rencanakan dengan matang bersama pihak 

sekolah, dalam perencanaannya program baca tulis Al-Qur’an ini masuk 

pada kegiatan intra sekolah bukan lagi masuk dalam muatan local atau di 

sebut juga ekstrakulikuler. Dengan alokasi waktu di SMP Negeri 1 

Selopuro 2 x 40 menit sedangkan di SMP Negeri 1 Doko denga alokasi 

waktu 1 x 40 menit. 

Pelaksanaan program BTQ dalam menigkatkan hasil belajar PAI 

siswa ini di desain sesuai dengan kebutuhan siswa. Program BTQ ini di 

orientasikan agar siswa mampu membaca, menulis, dan menghafal surat- 

surat pndek dengan baik dan benar, membaca bertajwid dan memahami 

kandungan makna yang terdapat dalam surat-surat pendek. Dalam 

pelaksanaannya guru menggunakan metode yang berbeda-beda dalam 

penyampaian materi terkait tajwid dan makharijul hurufnya ini guru 

menggunakan beberapa metode. 
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2. Metode dalam Program Baca Tulis Al-Qur’an di Sekolah LHS untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar PAI Siswa. 

Sesuai dengan observasi dan wawancara peneliti di SMP Negeri 1 

Selopuro dalam proses pembelajaran program baca tulis Al-Qur’an 

metode yang digunakan yaitu metode sorogan. karena lebih mudah 

mengontrol murid dan mengatahui seberapa kemampuan siswa dalam 

membaca Al-Qur’an. Karena metode sorogan adalah metode cara 

pengajaranya satu per satu menghadap guru ngaji. Tetapi meskipun 

metode sorogan yang pakai ada pula metode pendamping atau alternative 

yang bisa di pakai, yaitu metode ceramah, metode qiro’ah atau 

pemanduan, dan metode hafalan. 

Sedangkan di SMP Negeri 1 Doko dalam proses pembelajaran 

program baca tulis Al-Qur’an menggunakan metode usmani. Karena SMP 

Negei 1 Doko memilih metode usmani sebagai jalan atau cara untuk 

menyampaikan materi baca tulis AL-Qur’an karena metode usmani dapat 

meningkatkan hasil belajar pai siswa, karena metode usmani lebih 

menekankan pada pemahaman tajwid, mkhorijul hurufnya, dan sifatul 

huruf . dalam metode usmani banyak teknik yang digunakan dalam 

pelaksanakan pembelajaran baca tulis Al-Qur’an diantaranya yaitu, 

individual/sorogan, klasikal, kalisikal-individual, klasikal baca simak, 

klasikal baca siamk mumi. Selain metode usmani dalam melakukan 

evaluasi dengan dua jenis tes, yaitu tes pelajaran dan tes kenaikan juz. 
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3. Hasil Belajar Program Baca Tulis AlQur’andi Sekolah LHS untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar PAI Siswa. 

Keberhasilan pelaksanan program baca tulis Al-Qur’an di SMP 

Negeri 1 Selopuro baik di SMP Negeri 1 Doko terbukti dari wawancara 

guru-guru ngaji dan siswa, mengatakan bahwa setelah belajar program 

baca tulis Al-Qur’an banyak perkembangan yang signifikan dari siswa, 

mampu membaca Al-Qur’an dengan benar, tartil dan fasih sesuai dengan 

makhorijul huruf, tajwid dan sifatul huruf. 

B. Saran 
 

Peneliti sangat mengharap adanya penelitian lanjut mengenai 

Pelaksanakan Program baca tulis Al-Qur’an di sekolah LHS untuk 

meningkatkan hasil belajar PAI Siswa. Dari temuan penelitian ini, ada 

beberapa saran yang ditujukan antara lain: 

1. Bagi Sekolah 
 

Dalam pelaksanakan baca tulis Al-Qur’an ini sangat baik tetapi 

lebih baiknya dalam pelaksanakan pembelajaran baca tulis Al-Qur’an 

hendaknya siswa yang tidak memakai jilbab di beri arahan untuk 

menggunakan jilbab. 

2. Bagi Guru 
 

a. Dalam pembelajaran, hendaknya guru menekankan pada 

kesabaran dan ketelatenan dalam menyampaikan materi. Selain 

itu, guru juga harus menanaamkan sikap kedisiplinan terhadap 
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siswa serta menambahkab pesan moral siswa untuk memkai jilbab 

dalam pembelajaran btq berlangsung. 

b. Dalam evaluasi pembelajaran, hendaknya guru tidak hanya 

menilai berdasarkan tes tulis, proses, dan hasil pekerjaan siswa. 

Akan tetapi, evaluasi juga berdasarkan keaktifan dan sikap siswa 

dalam kelas. Keaktifan siswa dapat diukur dengan bertanya atau 

merespon pertanyaan dari guru. 

3. Peneliti Selanjutnya 
 

Mengingat penelitian ini memiliki banyak kekurangan, maka 

penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terutama tentang 

Pelaksanakan program baca tulis AlQur’an di sekolah LHS untuk 

meningkatkan hasil belajar pai siswa, baik pada sekolah umum 

maupun madrasah. Hal ini perlu dilakukan sebagai kekuatan dan 

strategi dalam mengembangkan integrasi kurikulum pondok pesantren 

dan sekolah. 
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