
 

78 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian ini, antara lain sebagai 

berikut : 

1. Pelaksanaan dalam kegiatan ekstrakurikuler di Madrasah Aliyah Abu 

Darrin Dander Bojonegoro tergolong cukup baik dimana siswa mampu 

meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalam siswa 

tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman 

dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlakul karimah dalam 

kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Dan pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler qiro’ah telah sesuai dengan komponen yang ada dalam 

ekstrakurikuler qiro’ah, dimana dari pembinanya yang luar biasa 

semangatnya dalam mengajarkan pembelajaran Al-Qur’an mulai dari 

lagu-lagu Al-Qur’an sampai cara melantunkan Al-Qur’an dengan indah 

dan keterampilan atau lagu yang sering digunakan di Madrasah Aliyah 

Abu Darrin adalah lagubayati, shoba, hijazzi dan nahawand. Sehingga 

siswi di Madrasah Aliyah Abu Darrin dapat melantunkan Al-Qur’an 

dengan merdu serta tidak meninggalkan kaidah tajwidnya. 

2. Pengaruh yang ada pada kegiatan ekstrakurikuler qiro’ah terhadap 

keterampilan seni baca Al-Qur’an di Madrasah Aliyah Abu Darrin sangat 

signifikan. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan yaitu гhitunglebih besar 
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dari гtabel (0,363 > 0,301) dengan nilai sig. < 0,05 sig. (0,017 < 0,05) oleh 

karena itu maka hipotesis kerja (Ha) diterima dan hipotesis nihil (H0) 

ditolak.  nilai signifikansi < 0,05 (0,17 < 0,05). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh dalam kegiatan ekstrakurikuler qiro’ah 

dengan keterampilan seni baca Al-Qur’an di Madrasah Aliyah Abu Darrin 

Dander Bojonegoro. 

B. Saran-saran 

1.  Bagi kepala Madrasah, selaku pemegang wewenang Madrasah untuk 

terus mendukung program kegiatan ekstrakurikuler qiro’ah agar 

tercapainya siswa yang memiliki karakter dan keinginan yang tinggi. 

2. Bagi pembina qiro’ah, untuk tetap terus membina dan membertuk 

karakter serta disiplin siswa agar suatu tujuan dalam proses kegiatan 

ekstrakurikuler qiro’ah yaitu keterampilan seni baca Al-Qur’an dan terus 

memotivasi siswi di Madrasah Aliyah Abu Darrin Dander Bojonegoro.   

3. Bagi siswa, untuk tetap semangat dalam mengikuti ekstrakurikuler 

qiro’ah, patuh dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan agar menjadi 

orang yang berguna bagi bangsa maupun negara. 


