
 

BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN ROKUMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis data-data yang terkumpul melalui 

wawancara, dokuentasi dan observasi tentang motivasi belajar mmbaca Al-

Qur’an dikalangan ibu-ibu pengajian Halaqah Dirosa Maryam di Kel. Lauru 

Kec Rumbia Tengah Kab. Bombana maka penulis dapat mengambil beberapa 

kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut. Motivasi 

adalah dorongan psikologis yang mengarahkan seseorang kearah suatu tujuan 

yang lebih baik dari keadaan sebelumnya, motivasi sangat penting dalam 

kehidupan karena motivasi membuat keadaan menjadi ada harapan, bangkit, 

terarah, dan ada dorongan semangat melakukan segala hal. Motivasi yang 

mendorong ibu-ibu pengajian Halaqah Dirosa Maryam dalam belajar 

membaca Al-Qur’an bahwa ibu-ibu ingin lebih lancar dalam membaca Al-

Qur’an agar sebagai bekal untuk dunia dan akhirat juga ingin menambah ilmu 

pengetahuan tentang hukum-hukum atau cara membaca Al-Qur’an sesuai ilmu 

tajwid atau makraj hurufnya. Selain itu agar dapat mendakwahkan atau 

berbagi ilmu dengan orang lain atau minimal keluarga atau karabat saudara 

dekat. 

Proses membaca Al-Qur’an dikalangan ibu-ibu pengajian Halaqah 

Dirosa Maryam yaitu dilaksanakan setiap 2 kali sepekan yaitu hari rabu dan 

hari sabtu adapun kegiatanya menyetorkan hafalan Al-Qur’an juz 30 yang 

telah ditugaskan, membaca Al-Qur’an, dan mendengarkan tausiyah singkat. 
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Halaqah Dirosa Maryam metode menggunakan metode dirosa (pembelajaran 

orang dewasa atau remaja) yang dilaksanakan 20 kali pertemuan 

Problem atau kendala terbesar yaitu hanya ketika awal masuk dirosa 

saja karena ada ibu-ibu yang belum tau atau belum mengenal huruf sama 

sekali sehingga ibu-ibu putus semangat dan akhirnya berhenti tetapi tidak 

semua ada juga yang dari awal semangat belajar membaca Al-Qur’an sampai 

sekarang, selain itu problem atau kendalanya yang sekarang hanya dari segi 

waktu kurang dimaksimalkan, dan juga kehadiran ustadzah yang kurang 

dimaksimalkan. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan pada penelitian ini terletak pada proses penelitian. 

Penulis menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi banyak kendala 

dan hambatan, salah satu faktor yang menjadi kendala dalam penelitian ini 

kurang akuratnya bagi narasumber dalam memberikan informasi terutama 

ibu-ibu Halaqah Dirosa Maryam, selain itu adanya kesibukkan beberapa 

narasumber sehingga penulis harus menunggu waktu luang informan untuk 

melakukan kegiatan wawancara. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan dan data yang ditemukan di lapangan maka 

penulis memandang perlu untuk menyampaikan saran-saran sebagai berikut: 

5.3.1 Untuk ustadzah dan pengurus sebaiknya lebih sabar dalam menghadapi 

ibu-ibu dan lebih meningkatkan lagi kualitas mengajar Al-Qur’an selain 

itu bagusnya diadakan absen agar proses membaca Al-Qur’an dapat 

berjalan dengan baik dan juga untuk mengetahui keaktifan ibu-ibu. 
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Selain itu baiknya dalam memimpin Doa harusnya diberikan juga 

kesempatan kepada ibu-ibu secara bergiliran agar semua ibu-ibu bisa 

memimpin Doa. 

5.3.2 Untuk ibu-ibu sebaiknya mengadakan forum-forum kecil membaca Al-

Qur’an diluar majelis walau tanpa ustadzah tujuanya agar bisa 

memuroja’ah kembali  yang telah disampaikan oleh ustadzah. Selain itu 

ibu-ibu tidak hanya membaca Al-Qur’an pada saat pertemuan saja akan 

tetapi dirumah juga luangkan waktunya untuk membaca Al-Qur’an 

mengulang bacaan Al-Qur’an yang telah disampaikan oleh ustadzah. 

5.3.3 Untuk Fakultas Tarbiyah khuusnya Prodi Pendidikan Agama Islam, 

semoga skripsi ini bisa bermanfaat, menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan khususnya penulis pribadi, dan semoga dapat mmenjadi 

acuan bagi peneliti selanjutnya 

Dalam penulisan penelitian ini tentunya masih jauh dari kata 

sempurna untuk itu penulis mengharakan kritik dan saran yang membangun 

untuk penulisan penelitian ini, diharapkan penelitian ini semoga bisa 

bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan para pembaca pada umumya 

aamiin. 


