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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam skripsi ini, yang membahas 

tentang penerapan literasi al-Qur’an dan pengaruhnya terhadap minat baca al-Qur’an 

pada peserta didik SMA Negeri 1 Parepare, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

5.1.1 Penerapan literasi al-Qur’an berada pada kategori kurang, dengan menganalisis 

hasil kuesioner yang dibagikan kepada 90 responden, penerapan literasi al-Qur’an 

masih perlu ditekankan dan lebih mengajak peserta didik agar dalam mengikuti 

literasi al-Qur’an ini menjadi sesuatu keseharusan yang dikerjakan umat Islam. 

5.1.2 Minat baca al-Qur’an peserta didik SMA Negeri 1 Parepare berada pada 

kategori sedang, dengan menganalisis hasil kuesioner dari 90 responden. Hal ini 

dikarenakan masih rendahnya minat baca al-Qur’an yang merupakan adanya usaha-

usaha seseorang untuk membaca dan dilakukan karena adanya motivasi dari dalam 

diri. 

5.1.3 Terdapat pengaruh penerapan literasi al-Qur’an dalam meningkatkan minat baca 

al-Qur’an pada peserta didik SMA Negeri 1 Parepare, pengaruhnya terletak pada niat 

pendidik dengan mengadakan literasi al-Qur’an selama 10 menit sebelum 

pembelajaran sehingga peserta didik bisa menjadi acuan pertama dan menjadi 

moivasi dalam meningkatkan minat baca al-Qur’an dimulai dari mengikuti literasi ini. 

Pengaruh yang dimiliki itu mencapai angka 60%, sehingga berada dalam kategori 

pengaruh yang kuat.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka dapat di ajukan 

saran-saran sebagai berikut: 

5.2.1 Kepada pendidik Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Parepare dan 

pendidik-pendidik yang lainnya agar kiranya dapat melaksanakan literasi al-Qur’an 

disetiap kelas sebelum memulai pembelajaran, minimal di pelajaran pertama untuk 

mata pelajaran apapun itu. Karena, jika hanya pendidik pendidikan agama islam saja 

maka peserta didik hanya membaca al-Qur’an setiap seminggu sekali. 

5.2.2 Kepada peserta didik yang ada di SMA Negeri 1 Parepare agar kiranya dapat 

membudidayakan dan mengedepankan perasaan senang dalam membaca al-Qur’an 

agar literasi ini terasa menyenangkan dan tidak membawa dampak negative seperti 

merasa literasi ini hanya menghambat pelajaran. Al-Qur’an sendiri menjadi pedoman 

umat Islam dan sepatutnya kita harus mengamalkannya setiap hari walaupun dengan 

porsi sedikit namun kontinu
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