
 
 

 

 

  BAB V 

KESIMPULAN, LIMITASI DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah memperhatikan hasil analisis data yang terkumpul dari hasil 

wawancara, dokumentasi dan observasi tentang penerapan metode Kaisa 

dalam menghafal al-Qur’an di Rumah Tadabbur al-Qur’an Center Punggolaka 

kota Kendari dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Kaisa dalam 

menghafal al-Qur’an (Juz 30) di RTQ Center Punggolaka terdiri dari: 

5.1.1 Kegiatan awal, terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut: 

5.1.1.1 Ustadz/ustadzah mengatur posisi duduk santri 

5.1.1.2 Ustadz/ustadzah mengawali pembelajaran dengan salam dan 

do’a 

5.1.1.3 Ustadz/ustadzah melakukan appersepsi  

5.1.1.4 Ustadz/ustadzah dan santri bersama-sama melakukan murajaah 

surah-surah yang sudah dihafalkan beserta dengan gerakannya. 

5.1.2 Kegiatan inti, terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut: 

5.1.2.1 Ustadz/ustadzah membacakan surah Al-Mutoffifiin ayat 1 yang 

disesuaikan dengan dengan gerakan secara berulang-ulang.  

5.1.2.2 Ustadz/ustadzah membacakan surah Al-Mutoffifiin ayat 1 

beserta arti perkata yang disesuaikan dengan gerakan.  

5.1.2.3 Ustadz/ustadzah menjelaskan penyebutan huruf sesuai makhraj 

dan menjelaskan hukum tajwidnya 

5.1.2.4 Ustad/ustadzah menjelaskan tafsir al-Qur’an dan kisah-kisah 

Nabi 
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5.1.2.5 Ustadz/ustadzah membimbing santri untuk melakukan 

pengulangan hafalan tiap ayat minimal 3-5 kali pengulangan. 

5.1.2.6 Ice breaking (disesuaikan dengan keadaan santri)   

5.1.3 Kegitan Akhir, terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut: 

5.1.3.1 Ustadz/ustadzah mengevaluasi santri dengan menanyakan lafal 

ayat, sambung ayat, dan arti ayat 

5.1.3.2 Ustadz/ustadzah membimbing santri untuk murajaah satu surah 

sebelum pulang 

5.1.3.3 Ustadz/ustadzah menyampaikan materi tahfizh pertemuan 

berikutnya 

5.1.3.4 Ustadz/ustadzah menutup pembelajaran dengan do’a dan   

salam 

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. Salah satu faktor yang menajdi kendala dalam 

penelitian ini kurang akuratnya narasumber memberikan informasi, terutama 

informan santri. Selain itu, adanya kesibukan beberapa narasumber sehingga 

peneliti sulit untuk melakukan kegiatan wawancara.  

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan dan data yang ditemukan di lapangan, peneliti 

dapat memberikan saran yang bisa dijadikan masukan dalam meningkatan 

kualitas kegiatan menghafal al-Qur’an di RTQ Center, antara lain: 
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5.3.1 Untuk Lembaga tahfidzul Qur’an, hendaknya mengembangkan dan 

meningkatkan lagi metode mengajarnya untuk meningkatkan hafalan 

al-Qur’an santri khususnya juz 30 dan menerapkan metode tersebut 

secara istiqomah. 

5.3.2 Untuk pengajar, pada pemahaman makna ayat untuk anak-anak, 

hendaknya guru memperluas pemahaman tentang penafsiran ayat al-

Qur’an agar dapat menyampaikan dengan baik kepada peserta didik 

atau santri dan hendaknya guru dalam pembelajaran al-Qur’an lebih 

meningkatkan kerjasama dengan para orang tua santri agar proses 

mengajar dapat berjalan lebih baik lagi.  

5.3.3 Untuk peneliti selanjutnya, alangkah lebih baik penelitian ini 

ditindaklanjuti dengan menggunakan media bantu selain hanya sekedar 

suara dan gerakan tubuh. 

5.3.4 Untuk Prodi PAI, metode ini dapat dijadikan sebagai salah satu 

refenrensi dalam mengembangkan langkah-langkah pembelajaran di 

kelas, khususnya pembelajaran al-Qur’an dan hadis. 

Dalam penulisan hasil penelitian ini, tentunya masih jauh dari sempurna. 

Oleh karena itu, saran dan kritik untuk kesempurnaan tulisan ini sangat penulis 

harapkan. Semoga bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan bagi para pembaca 

pada umumnya. Aamiin. 


