
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari berbagai uraian pada uraian sebelumnya maka dapat dirurmuskan 

beberapan kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini. Adapun kesimpuan yang dimaksud sebagai berikut: 

1. Bentuk Pelaksanaan sistem penguji dalam meningkatkan kemampuan 

mahasiswa dalam membaca Al-Qur’an yang telah disiapkan oleh dewan 

penguji melalui penyusunan jadwal menguji, tempat pelaksanaan menguji, 

tata tertib dalam menguji, dan sarana prasarana yang diperlukan dalam 

pelakasanaan uji membaca Al-Qur’an. Bagi mahasiswa yang ingin 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an dapat mengikuti berbagai 

bimbingan program bimbingan Tahsinul Qira’ah. baik yang 

diselenggarakn langsung oleh pengelola FTIK maupun oleh mahasiswa 

yang tergabung dalam Rumah Qur’an Mahasiswa (RQM) yang dipelopori 

oleh mahasiswa FTIK serta khusus bagi mahasiswi dapat mengikuti 

program bimbingan mengaji oleh pengelola UPT Ma’had Al-Jami’ah 

IAIN Kendari. 

2. Peran dari satu sistem penguji kemapuan membaca Al-Qur’an dalam 

meningkatkan motivasi membaca Al-Qur’an mahasiswa FTIK IAIN 

Kendari, hal ini sangat memberi motivasi bagi mahasiswa dalam 

melaksanakan ujian membaca Al-Qur’an. Dalam meningkatkan motivasi 

mahasiswa penguji ataupun lembaga menyiapkan wadah tersendiri bagai 



mahasiswa untuk belajar, sehingga pada saat mereka tidak lulus dalam 

ujian membaca Al-Qur’an, sehingga dengan adanya wadah tersebut 

sehingga mahasiswa masih memiliki motivasi untuk terus belajar karena 

mereka sudah disiapkan kelompok ataupun mentor yang bersedia memberi 

bimbingan dan pengajaran dalam membaca Al-Qur’an. Hal tersebut 

dilakukan semata untuk memberikan motivasi bagi mahasiswa untuk terus 

belajar sehingga pada saat mengikuti ujian membaca Al-Qur’an mereka 

bias lulus.  

 

B. Saran 

1. Sebaiknya pihak IAIN Kendari, khususnya perpustakaan IAIN Kendari 

lebih banyak menyediakan referensi yang dapat memberikan kemudahan 

bagi mahasiswa dalam mencari referensi.  

2. Sebaiknya FTIK pada khususnya dan kampus pada umumnya lebih 

banyak terlibat dalam proses pengembangan mahasiswa dalam membaca 

Al-Qur’an dengan memberikan SK kepada mentor ataupun penguji dalam 

meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam membaca Al-Qur’an. 

Harusnya para dosen lebih banyak terlibat dalam proses pengembangan 

mahasiswa dalam membaca Al-Qur’an.  

3. Sebaiknya mahasiswa IAIN Kendari lebih meningkatkan kemampuannya 

dalam membaca Al-Qur’an dengan mengikuti berbagai program 

bimbingan Tahsinul Qira’ah, baik yang diselenggarakn langsung oleh 

pengelola FTIK maupun oleh mahasiswa yang tergabung dalam Rumah 



Qur’an Mahasiswa (RQM) yang dipelopori oleh mahasiswa FTIK serta 

khusus bagi mahasiswi dapat mengikuti program bimbingan mengaji oleh 

pengelola UPT Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari. 
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