
89 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sebagai penutup dari tesis ini akan kami sajikan kesimpulan dari hasil 

penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dalam mengembangkan poteni anak didik khususnya di 

dalam bidang baca Al-Qur’an melaui metode tajdied ini sudah sangatlah 

banyak perkembangan dalam hal ini membaca Al-Qur’an, melalui metode 

metode yang diterapkan di dalam metode tajdied ini adalah metode Metode  

tajdied menggabungkan metode SAS murni (Struktural Analitik Sintetik) dan 

metode Mnemoric dalam bentuk kata kunci yang dikemas dalam lima kalimat 

sederhana. Kelima kata kunci tersebut jika dihubungkan akan menjadi sebuah 

rangkaian yang mudah diingat. Ditambah dengan metode pembelajaran yang 

menyenangkan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka dapat 

diberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini memberikan informasi kaitanya dengan metode 

tajdied dalam meningkatkan minat baca Al-Qur’an peserta didik di SD 

muhammadiyah 10 Surabaya. Namun penelitian ini belum signifikan, 

masih banyak variabel yang bisa diteliti dalam mengembangkan metode 
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tajdied dalam meningkatkan minat baca kususnya dibidang baca Al-

Qur’an. 

2. Bagi guru 

Berdasarkan data yang kami kumpulkan dalam pelaksanaan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dapat menambah khasanah 

wawasan keilmuwan guru dalam mengembangkan metode tajdied dalam  

minat baca Al-Qur’an . Sehingga nantinya metode ini dapat memudahkan dalam 

membaca Al-Qur’an. 

1. Bagi sekolah 

Penelitian ini memberikan nilai tambah pada lembaga sekolah yang 

dijadikan objek penelitan dengan harapan agar sekolah bisa memberikan 

pendidikan khusus baca Al-Qur’an dengan menggunakan metode tajdied dengan 

harapan sekolah tidaklah mengede pankan ajaran sains saja akan tetapi 

mengajarkan ilmu baca Al- Qur’an.
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 CURRICULUM VITAE            

 

Nama   : M. Wasyib Tirtanang, S.H 

TTL   : Lamongan, 29 Desember 1992 

Jenis Kelamain : Laki-laki 

Agama   : Islam 

Istri   : Rizkiyah, S.E 

Anak   : Athira Mafaza Ryzatta  

 

Peng. Pekerjaan : Pendidik di SD Muhammadiyah 10 Surabaya 

Email : Gue.wasyib29@gmail.com 

Telp.   : 081217469993 

Alamat : Kedinding Lor Gg. Melati No. 09 Surabaya 

 

Pendidikan  : SDN Palangan II (1999-2004) 

SMP Muhammadiyah 12 Sendangagung Paciran (2004-

2006) 

MA Al-Ishlah Sendangagung Paciran (2006- 

(S-1) Univ. Trunojoyo Madura, Ilmu Hukum(2010-2014) 

(S-2) Univ. Muhammadiyah Surabaya PI (2017-2019 

Pengalaman 

Organisasi  :  1. Organisasi Pondok Pesantren Al-Ishlah (OPPI) 

      2. Badan Eksekutif MA Al-Ishlah (BESMA) 

      3. IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Trunojoyo 

 4.Sekertaris Majelis Tabligh PCM (Pimpinan Cabang                                               

Muhammadiyah) Kecamatan Kenjeran sampai sekarang 

  5. Ketua Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Kenjeran  

sampai sekarang 

 

Motto   : Hidup hanya sekali hiduplah yang berarti 

 

 


