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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

1. Lingkungan Keluarga Siswa Tahfidz Al-Qur’an di Kuttab Al-Fatih 

Surabaya tergolong baik dan mendukung akan hasil tahfidz 

 Al-Qur’an anak-anaknya, di lihat dari hasil data diperoleh 70,3%. 

Maka jika hasil ini dicocokkan dengan dengan standar prosentase 

berada pada rentang 60 - 100% yang tergolong baik. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa lingkungan keluarga siswa di Kuttab Al-

Fatih Surabaya adalah keluarga yang baik. 

2. Hasil penelitian tentang Hasil Belajar  Tahfidz Al-Qur’an siswa 

Kuttab Al-Fatih Surabaya dengan rata-rata tertinggi adalah 

prosentase jawaban (Sering ) yaitu 680 %.  

Hasil ini diperoleh dari penjumlahan seluruh hasil persoal 

prosentase dibagi pertanyaan yang ada yaitu 680:10 = 68,0%. 

Maka jika hasil ini dicocokkan  dengan standar prosentase berada 

pada rentang 60-100% yang tergolong baik. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hasil Tahfidz Al-Qur’an  di Kuttab Al-Fatih 

Surabaya baik. 

3. Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Hasil Belajar Tahfidz  

Al-Qur’an Siswa Kuttab Al-Fatih Surabaya bisa tergolong baik, 

Dari hasil perhitungan nilai r product moment 0,796544986 

dikonsultasikan pada tabel interpretasi, maka hasil perhitungan 
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tersebut berkisar antara 0,71 – 0,90 yang berati Antara variabel x 

dan y terdapat korelasi yang kuat atau tinggi. Dengan demikian 

bisa dibuktikan bahwa lingkungan keluarga dengan hasil tahfidz al-

qur’an siswa di Kuttab al-fatih Surabaya memiliki korelasi yang 

kuat. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, dapatlah dimasukkan saran-saran 

sebagai berikut ini, yakni: 

1. Bagi Lembaga 

Khususnya kepada Kuttab Al-Fatih Surabaya sebagai lembaga 

pendidikan hendaknya: 

a. Memperbaiki serta merapikan administrasi yang terkait dengan 

pembelajaran atau pendidikan Kuttab Al-Fatih Surabaya 

b. Mensosialisasikan Kuttab Al-Fatih Surabaya kepada masyarakat 

luas agar mendapatkan semakin banyak dukungan untuk 

mewujudkan tujuan Kuttab Al-Fatih Surabaya. 

2. Bagi Guru  

Khusunya di tujukan kepada seluruh guru Kuttab Al-Fatih 

Surabaya baik guru Al-Qur’an maupun guru Iman hendaknya: 

a. Dapat mengenali karakter dan kepribadian anak, sehingga mampu 

memilih pendekatan ketika proses pembelajaran. 

b. Berani berinovasi untuk mencoba membuat media pembelajaran 

yang cocok untuk di terapkan di Kuttab Al-Fatih Surabaya. 
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c. Menggali minat baca siswa baik pengetahuan iman maupun al-

qur’an, karena ilmu yang di sampaikan sangat cepat sekali 

berkembang dan berubah. 

d. Sering mengadakan perkumpulan antara guru Kuttab Al-Fatih 

Surabaya dengan wali murid guna untuk memajukan prestasi 

belajar siswa di Kuttab Al-fatih Surabaya khususnya di Bidang 

Tahfidz Al-qur’an. 

3. Bagi Orangtua 

Khususnya di tujukan kepada seluruh orangtua Kuttab Al-Fatih 

Surabaya hendaknya: 

a. Bagi orangtua yang menginginkan anaknya memiliki presatasi baik 

di bidang tahfidz Al-Qur’an hendaknya di mulai dari mereka 

masing-masing untuk selalu memperbaiki tahfidz mereka. 

b. Bagi orangtua hendaknya selalu memperhatikan tahfidz Al-Qur’an 

anaknya agar mendapatkan sesuai hasil yang di inginkan. 

4. Bagi Santri 

a. Seyogyanya bagi seorang murid atau santri Kuttab Al-Fatih 

Surabaya jika ingin menjadi anak yang pandai, cerdas dan 

memiliki kualitas tahfidz yang baik, hendaknya harus mentaati 

peraturan dan perintah baik di sekolah maupun orang tua. 

 

 

  


