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BAB V 

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan  uraian  pada  bab  sebelumnya,  dapat  diambil  kesimpulan

sebagai jawaban rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan pembinaan al-Qur’an pada siswa SMP Negeri 1 Kulisusu

Utara dilakukan dibeberapa tempat yakni di sekolah, di masjid dan ada pula

anak yang belajar al-Qur’an melalui TPA/Rumah Qur’an Hasanah.

2. Bentuk-bentuk perhatian orang tua dalam mengajarkan al-Qur’an pada anak

yaitu:  memberikan  pedidikan  membaca  al-Qur’an  anak  melalui  tempat

pengajian,  pemberian  hukuman  dan  hadiah  serta  menyediakan  fasilitas

belajarnya.
3. Faktor pendukung yang dihadapi orang tua dalam meningkatkan kemampuan

mebaca al-Quran pada anaknya adalah faktor internal atau berasal dari dalam

diri anak dan faktor eksternal atau dari luar diri anak yaitu faktor orang tua,

faktor  Lingkungan  masyarakat  dan  faktor  fasilitas.  Adapun  faktor

penghambat yang dihadapi orang tua yaitu faktor anak, faktor orang tua dan

faktor lingkungan.
B. Saran
1. Agar kemampuan baca tulis al-Qur’an anak dapat ditingkatkan dengan baik,

maka  diharapkan  keseriusan  dalam bekerjasama  baik  dari  kalangan  guru,

orang tua, pemerintah setempat dan masyarakat pada umumnya baik dalam

bentuk fisik maupun psikis.
2. Diharapkan kepada orang tua siswa agar senantiasa meningkatkan perannya

dalam  membantu  para  guru  mengaji  dalam  meningkatkan  kemampuan

membaca al-Qur’an anak.
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3. Kepada para guru mengaji diharapkan agar melakukan evaluasi pengajaran

al-Qur’an setiap beberapa bulan sekali dengan mengadakan lomba baik untuk

kemampuan membaca al-Qur’an maupun cerdas cermat dibidang keagamaan.
4. Kepada  siswa  agar  selalu  meningkatkan  kemampuan  membaca  al-Qur’an

dengan  belajar  di  tempat  pengajian  dengan  baik  serta  selalu  mematuhi

perintah orang tua.
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