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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Teoritis 

Dalam proses pembelajaran, strategi pembelajaran merupakan cara 

yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi 

pembelajaran, sehingga akan memudahkan siswa dalam menerima dan 

memahami materi pelajaran yang disampaikan akhirnya tujuan dari 

pembelajaran akan tercapai secara maksimal.  

Dalam kaitannya dengan belajar membaca Al-Qur’an diperlukan 

sekali akan adanya dorongan yang mampu merangsang siswa untuk mau 

belajar. Belajar membaca Al-Qur’an memerlukan strategi dan motivasi 

yang kompleks. Sehingga seorang guru harus berperan sebagai motivator 

untuk mendorong siswa agar bergairah dan aktif belajar dalam membaca 

Al-Qur’an. Dengan kata lain, agar siswa merasa butuh untuk belajar 

membaca Al-Qur’an. Karena Al-Qur’an merupakan firman Allah Swt. 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. dan merupakan sebuah 

petunjuk untuk seluruh umat manusia yang beragama Islam. 
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2. Empiris 

a) Motivasi Belajar Membaca Al-Qur’an pada Siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Sultan Agung Jabalsari 

Motivasi belajar membaca Al-Qur’an siswa di MTs Sultan 

Agung Jabalsari adalah mayoritas siswa memiliki motivasi dalam 

belajarnya karena mereka sudah bisa membaca Al-Qur’an dengan 

baik, namun ada beberapa siswa yang belum termotivasi karena latar 

belakang mereka belum bisa membaca Al-Qur’an. Sehingga dalam 

kegiatan belajar mengajar guru menggunakan berbagai macam 

strategi dalam menumbuhkan motivasi belajar membaca Al-Qur’an 

siswa. 

b) Strategi Guru Al-Qur’an Hadits dalam Menumbuhkan Motivasi 

Belajar Membaca Al-Qur’an pada Siswa di Madrasah Tsanawiyah 

Sultan Agung Jabalsari 

Strategi guru Al-Qur’an Hadits dalam menumbuhkan motivasi 

belajar membaca Al-Qur’an di MTs Sultan Agung Jabalsari sudah 

diterapkan pada siswanya dengan cukup baik. Adapun bentuknya 

meliputi: melalui pengarahan, melalui pembiasaan, melalui 

pengawasan, memberikan nilai, memberikan hukuman, mengadakan 

kompetisi, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan 

memberikan pujian. 
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c) Upaya Guru Al-Qur’an Hadits dalam Menanamkan Motivasi Belajar 

Membaca Al-Qur’an pada Siswa di Madrasah Tsanawiyah Sultan 

Agung Jabalsari 

Adapun yang dilakukan di MTs Sultan Agung Jabalsari dalam 

meningkatkan motivasi belajar membaca Al-Qur’an pada siswa yaitu 

sebagai berikut: 

1) Mengadakan kerjasama lembaga dengan orang tua 

2) Mengadakan kerjasama lembaga dengan madrasah diniyah 

3) Mengadakan ekstrakurikuler tartil Qur’an 

 

B. Saran 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya yang dilakukan guru 

dalam menumbuhkan motivasi belajar membaca Al-Qur’an di MTs Sultan 

Agung Jabasari, dan demi tercapainya mutu pendidikan agama yang lebih 

baik lagi. Penulis perlu memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Madrasah 

Diharapakan kepada kepala madrasah untuk lebih menyemangati 

para guru khususnya guru Al-Qur’an Hadits dalam melakukan upaya 

menumbuhkan motivasi belajar membaca Al-Qur’an, sehingga siswa 

mempunyai kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam hal 

belajar membaca Al-Qur’an. 
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2. Bagi Guru 

Guru agama, khususnya guru Al-Qur’an Hadits harus lebih sabar 

dan telaten dalam membimbing dan menghadapi siswanya, serta jangan 

pernah menyerah untuk selalu mengarahkan siswa tentang belajar 

membaca Al-Qur’an yang lebih baik. Guru jangan merasa lelah untuk 

terus memotivasi siswa agar terus membiasakan kebiasaan membaca dan 

menulis Al-Qur’an , dan selalu meningkatkan terus motivasi siswa pada 

saat pembelajaran berlangsung. 

3. Bagi Peserta Didik 

Hendaknya dapat menumbuhkan kesadaran diri tentang pentingnya 

pelajaran Al-Qur’an Hadits khususnya dalam membaca Al-Qur’an, dan 

diharapkan dapat meningkatkan prestasi dan kemampuan belajar 

membaca Al-Qur’an. 


