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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian yang diajukan 

serta hasil penelitian yang didasarkan pada analisis data dan pengujian 

hipotesis, maka kesimpulan yang dapat dipaparkan peneliti dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh penggunaan media kartu gambar hijaiyah terhadap hafalan 

hijaiyah anak di RA Al-Huda Rejowinangun Trenggalek Tahun Ajaran 

2018/2019.  Artinya penggunaan media kartu gambar hijaiyah dapat 

mempengaruhi kemampuan berbahasa anak kelompok B di RA Raden 

Fatah Podorejo. Sehingga penggunaan media kartu gambar hijaiyah 

secara optimal dapat meningkatkan kemampuan hafalan anak perlu 

dilakukan, agar hafalan anak dapat meningkat dan berkembang secara 

optimal sesuai dengan harapan.  

2. Besarnya pengaruh penggunaan media kartu gambar hijaiyah terhadap 

hafalan hijaiyah anak di RA Al-Huda Rejowinangun Trenggalek Tahun 

Ajaran 2018/2019 adalah 88% dan termasuk kategori sangat kuat. Arti 

dari kategori kuat yaitu penggunaan media kartu gambar hijaiyah 

memiliki pengaruh yang sangatbesar terhadap hafalan hijaiyah anak 

sehingga media kartu gambar hijaiyah ini bisa dijadikan rekomendasi 
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untuk digunakan sebagai media yang dapat meningkatkan hafalan 

hijaiyah anak. 

B. Saran  

Demi kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar 

dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, maka penulis memberi saran 

sebagai berikut :  

1. Kepada Peserta Didik  

Hasil penelitian ini diharapkan anak mampu meningkatkan 

ketertarikan kepada pembelajaran Al-Qur’an, dan meningkatkan hafalan 

anak dalam huruf-huruf hijaiyah berharokat agar lebih mudah 

mempelajari ke tahap selanjutnya dalam belajar membaca Al-Qur’an. 

2. Kepada Guru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan 

meningkatkan keterampilan mengajar guru di kelas, menambah wawasan 

guru tentang pengaruh penggunaan media kartu gambar hijaiyah terhadap 

hafalan hijaiyah anak di RA Al-Huda Rejowinangun Trenggalek.  

3. Kepada Kepala Sekolah  

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu menyelesaikan 

masalah yang terjadi selama proses belajar mengajar berlangsung 

terutama masalah meningkatkan pembendaraan kata.  

4. Kepada Pembaca  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

sumbangan informasi untuk memperkaya khasanah keilmuan.  
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5. Bagi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pembedaharaan 

kepustakaan sebagai wujud keberhasilan belajar mengajar yang 

dilakukan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung serta 

untuk menambah literature di bidang pendidikan terutama untuk jurusan 

PIAUD yang berkaitan dengan hafalan hijaiyah.  

6. Kepada Peneliti yang akan datang  

Bagi peneliti lain diharapkan dapat menjadi referensi untuk 

mengembangkan pengetahuan tentang penelitian yang berhubungan 

dengan penelitian ini agar penelitian ini dapat berkembang dikemudian 

hari dan dijadikan sebagai dasar dalam penelitian selanjutnya. Terutama 

media yang digunakan dalam penelitian ini masih memiliki banyak 

kekurangan sehingga dikemudian hari dapat lebih diperbaiki.


