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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan data yang terkumpul dan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dapat ditarik simpulan, bahwa Strategi Guru dalam Meningkatkan 

Kemampuan Menghafal Hadits Siswa Kelas XII Ilmu-Ilmu Keagamaan MAN 

2 Barito Kuala, meliputi: 

1. Perencanaan 

Sebelum pelaksanaan strategi, guru melakukan beberapa perencanaan 

atau persiapan  di antaranya mempelajari dan menyiapkan materi pelajaran 

Hadits yang akan dipelajari esok hari beserta strategi dan metode sesuai RPP 

yang sudah ditentukan. 

2. Pelaksanaan  

Tahap pelaksanaan strategi guru dalam meningkatkan kemampuan 

menghafal Hadits siswa kelas XII IIK MAN 2 Barito Kuala adalah guru 

menggunakan strategi Direc Instruction atau strategi pembelajaran langsung, 

dengan menggunakan beberapa metode di anataranya: metode tahfidz, sima’, 

talaqqi, kitabah, dan metode tes kecepatan menghafal. Kemudian tak lupa 

juga guru selalu memberikan motivasi atau dorongan kepada siswa untuk 

selalu semangat dalam menghafal Hadits. 
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3. Evaluasi  

Tahap evaluasi guru tidak ada mempunyai ketentuan khusus dalam 

menghafal Hadits, namun guru menilai berdasarkan kelancaran siswa dalam 

menyetorkan hafalannya. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa 

kemampuan siswa kelas XII IIK MAN 2 Barito Kuala dalam menghafal 

Hadits berdasarkan dari hasil banyaknya siswa mampu menghafal Hadits 

sesuai yang ditargetkan, dan dari data daftar nilai setoran hafalan Hadits 

siswa berupa jumlah nilai rata-rata siswa seluruhnya, dapat diketahui 

meningkat dari segi kemampuannya dilihat pada semester ganjil kesemester 

genap.  

 

B. Saran 

Sebagai penutup skripsi ini, penulis memberikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Siswa Kelas XII IIK MAN 2 Barito Kuala hendaknya selalu 

semangat dalam meningkatkan hafalan Haditsnya, karena 

menghafal Hadits merupakan sebuah perbuatan yang mulia dan 

jika seseorang suka menghafal Hadits maka Allah Swt. akan beri 

dia keutamaan berupa kemuliaan dan kebaikan disisi Allah Swt. 

2. Bagi Guru Pengajar hendaknya sebelum memulai pembelajaran 

guru dan siswa bersama-sama membacakan Hadits-hadits yang 

sudah dipelajari dan dihafal, dengan tujuan agar siswa tidak lupa 

dengan hafalan Hadits yang sudah dihafal sebelumnya. 
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3. Bagi MAN 2 Barito Kuala semoga bisa menjadi wadah untuk 

para siswa khususnya untuk kelas Ilmu-Ilmu Keagamaan dalam 

mengembangkan berbagai kemampuan terutama dalam 

kemampuan menghafal Hadits. 

 

 


