
 
 

BAB V 

KESIMPULAN, LIMITASI DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah menganalisa data-data yang terkumpul melalui observasi, tes lisan, 

dokumentasi, dan wawancara dalam penelitian ini, maka peneliti dapat 

memberikan kesimpulan sebagai berikut, Kemampuan membaca Al-Qur’an 

mahasiswa PAI angkatan 2019 alumni sekolah umum masih di bawah rata-rata. 

kemampuan membaca Al-Qur’an mahasiswa dipengaruhi oleh minat, motivasi 

dan latihan/pengulangan, bimbingan orang tua, guru dan metode mengajar, serta 

latar belakang pendidikan sebelum masuk kuliah 

Adapun upaya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) dalam 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an mahasiswa yaitu mendirikan 

RQM FATIK, mahasiswa disarankan untuk mencari guru di luar selain di RQM, 

pihak Fakultas menghimbau Penasehat Akademik (PA) untuk memperhatikan 

bacaan Al-Qur’an mahasiswa dengan cara melakukan tes BTQ ketika hendak 

konsultasi KHS atau KRS, dan menghimbau ketua Prodi untuk meberikan 

penegasan kepada mahasiswa agar memperbaiki bacaan Al-Qur’annya.  

5.2 Limitasi Penelitian  

Liminitasi atau kelemahan pada penelitian ini terletak pada proses 

penelitian. Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi banyak 

kendala dan hambatan. Adapun beberapa hambatan yang didapatkan yaitu: 

1.2.1 Peneliti belum pernah bertemu atau kenal secara langsung dengan 

mahasiswa PAI angakatan 2019 yang dijadikan sebagai informan. 
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1.2.2 Waktu penelitian bertepatan dengan hari libur dan masa aktif kuliah 

informan jadi sulit untuk menyesuaikan waktu yang tepat 

1.2.3 Setelah ditetapkan mahasiswa yang akan jadi informan, beberapa 

diantaranya justru tidak bisa meluangkan waktu. 

1.2.4 Terkendala saat menyusun karna pedoman penulisan karya ilmiah yang 

baru digunakan tidak pernah disosialisasikan.  

1.3 Rekomendasi 

Untuk menindaklanjuti hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian, 

berikut dikemukakan saran-saran untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an adalah sebagai berikut 

1.3.1 Bagi Lembaga yang terkait 

Bagi lembaga agar lebih memaksimalkan program yang telah dibuat 

termasuk dalam hal pembinaan baca Al-Qur’an, dan diberlakukan secara 

umum tidak dibatasi.   

1.3.2 Bagi pihak jurusan PAI 

Bagi pihak jurusan PAI agar dapat meningkatkan bimbingan maupun 

arahan kepada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan 

dasar yang nantinya dapat mendukung kemampuannya dalam mengajar 

termasuk dalam kemampuan membaca Al-Qur’an 

1.3.3 Bagi orang tua 

Bagi orang tua agar lebih memperhatikan perkembangan dan pengetahuan 

anak termasuk dalam hal kemampuan membaca Al-Qur’an serta 

meningkatkannya. 
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1.3.4 Bagi mahasiswa 

Bagi mahasiswa untuk lebih memanfaatkan waktu dan kesempatan sebaik 

mungkin termasuk dalam hal meningkatkan kemampuannya dalam 

membaca Al-Qur’an sesuai dengan makharijul huruf dan ilmu tajwid yang 

benar khususnya mahasiswa PAI yang kelak akan menjadi seorang 

pengajar yang memberikan ilmunya kepada peserta didik 

1.3.5 Bagi peneliti 

Bagi peneliti yang akan datang diharapkan lebih kreatif serta objektif 

dalam memilih variabel-variabel yang akan diteliti sehingga hasil yang 

dicapai bisa memberikan sumbangan-sumbangan yang positif bagi 

perkembangan pendidikan islam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


