
 
 

 
 

BAB V 
KESIMPULAN, LIMITASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

 Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan judul “Strategi Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran Peserta 

Didik Kelas V di MIS Al-Islam Alebo Konsel”. Berdasarkan data yang sudah diperoleh 

dari observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-

Quran Peserta Didik Kelas V di MIS Al-Islam Alebo adalah:   

a. Pendeteksian Kemampuan Peserta Didik 

b.  Merancang Program Pembelajaran 

c.  Melaksanakan Pembelajaran 

d.  Melaksanakan Penilaian Hasil Belajar 

2. Faktor  penghambat pelaksanaan pembelajaran membaca Al-Qur’an pada MIS Al-

Islam Alebo: 

a.  Kurangnya motivasi belajar peserta didik 

b.  Intelegensi atau daya serap peserta didik yang berbeda-beda. 



 
 

81 
 

c. Kurangnya waktu 

d. Sarana dan prasarana yang kurang memadai   

3. Upayah guru PAI mengatasi hambatan dalam meningkatkan kemampuan membaca 

Al-Quran. 

  Melalui pelaksanaan strategi tutor sebaya, memungkinkan karena dukungan 

peserta didik yang mempunyai kompetensi untuk menjadi tutor rekan-rekannya 

dalam membantu meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik, hal 

ini disebabkan karena kurangnya waktu yang tersedia di sekolah sedangkan untuk 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik membutuhnya waktu 

yang leluasa agar pembelajaran dapat belajaran secara optimal. 

5.2 Limitasi Penelitian 

Limitasi atau kelemahan pada penelitian terletak pada proses penelitian. Peneliti 

menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi banyak kendala. Kendala yang 

dialami peneliti adalah jarak rumah beberapa peserta didik yang lumayan jauh dari 

kediaman peneliti, sehingga dalam pelaksanaan tutor sebaya yang dilaksanakan diluar jam 

pembelajaran sekolah, peneliti tidak dapat melihat secara langsung kegiatan peserta didik 

yang jarak rumahnya jauh dalam pelaksanaan tutor sebaya. Sehingga peneliti mencari 

informasi melalui wawancara guru dan peserta didik saat disekolah.
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5.3 Rekomendasi  

 Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis memberikan rekomendasi atau 

berupa masukan yang dapat berguna bagi MIS Al-Islam Alebo Konsel terutama pihak-

pihak yang bersangkutan mengenai Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran pada MIS Al-Islam Alebo Konawe 

Selatan: 

 1. Kepala Sekolah 

 a. Dalam usaha untuk meningkatkan kualitas pengetahuan peserta didik, kepala 

sekolah perlu melengkapi fasilitas belajar. 

b. Perlu meningkatkan profesionalisme dan kemampuan para pendidiknya, oleh 

karena itu untuk memenuhi hal tersebut maka diharapkan kepala sekolah dapat 

memberikan kesempatan kepada para guru di MIS Al-Islam Alebo untuk 

mengikuti pelatihan, seperti seminar dan workshop tertentu. 

2. Bagi Guru 

a. Lebih meningkatkan ilmu pengetahuan, kemampuan serta keterampilannya 

terutama yang berkaitan dengan masalah pengolahan proses belajar mengajar di 

bidang Al-Quran Hadits, sehingga menjadi guru yang profesional dalam 

menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik tentunya.  

b. Merancang strategi peningkatan membaca Al-Qur’an, dengan mengidentifikasi 

tantangan nyata madrasah, yakni lingkungan madrasah yang aman dan tertib 

sehingga tercipta iklim belajar yang nyaman agar semua dapat tercapai secara 

efektif dan efisien.   
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3. Bagi Peserta Didik 

a. Peserta didik harus rajin dan mempunyai motivasi serta selalu semangat untuk 

belajar membaca Al-Quran. Tidak boleh malas dalam menuntut ilmu terutama 

ilmu agama. Dan  harus membiasakan membaca Al-Quran secara berulang-ulang 

dirumah. 

b. Menyadarkan diri bahwa mencari ilmu agama juga sama pentingnya dengan 

mencari ilmu umum. Peserta didik harus rajin dan semangat untuk belajar 

membaca Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan sumber hukum pertama yang 

menjadi pedoman untuk seluruh umat islam agar selamat baik hidup di dunia 

maupun diakherat. 

4. Bagi Para Penulis Selanjutnya 

Berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan dalam meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Quran peserta didik, masih diperlukan penelitian-

penelitian lajutan baik bersifat pengembangan maupun kedalamannya. Oleh karena 

itu, rekomendasi yang disampaikan bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian yang dilakukan ini, ruang lingkupnya masih terbatas pada peserta didik dari 

lingkungan MIS Al-Islam Alebo. Oleh karena itu masih terbuka untuk dilakukan 

penelitian dengan mengambil sampel dari peserta didik yang berada di daerah 

perkotaan atau di daerah lainnya. 

b. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada tingkat MI/SD, sehingga masih terbuka untuk 

diadakan penelitian lanjutan yang dihubungkan dengan tingkat pendidikan yang lebih 

tinggi. 
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c. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai strategi guru PAI dalam meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Quran peserta didik, dengan lebih memperluas ruang lingkup 

penelitian seperti pada aspek fisik, psikologi, iptek, sosial dan budaya agar hasil yang 

diharapkan bisa tercapai dengan tepat. 

 

 


