
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN, LIMITASI DAN REKOMENDASI 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di BAB IV maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kondisi objektif Rumah Tadabbur Qur’an (RTQ) Kendari peserta 

didik yang sedang belajar dan menghafal Al-Qur’an di Rumah 

Tadabur Qur’an (RTQ) Kendari adalah anak-anak yang berusia anak 

usia dini hingga usia sekolah dasar dan dikelompokkan berdasarkan 

jenis hafalan mereka. Kegiatan pembelajaran berlangsung dia 2 hari 

dalam sepekan yakni sabtu dan minggu dengan durasi waktu 1 – 2 

jam. Sedangkan kurikulum yang dipelajari adalah hafalan-hafalan juz 

29 dan 30. 

2. Strategi dalam mengelolah Rumah Tadabbur Qur’an (RTQ) Kendari 

yaitu membuat perencanaan dengan melibatkan semua personil, 

membagi tugas pada masing-masing personil, melaksanakan program 

pengembangan kompetensi peserta didik, melakukan evaluasi terhadap 

pengelolaan Rumah Tadabbur Qur’an, menerapkan program 

pengembangan kompetensi peserta didik dalalm aspek afektif, kognitif 

dan psikomotorik, menfokuskan Pendidikan Al-qur’an kepada anak 

Usia Dini dan Usia Sekolah Dasar, menerapkan kegiatan pembelajaran 

Al-Qur’an secara gratis, mempertahankan ciri khas pengajaran Al-

Qur’an Rumah Tadabbur Qur’an (RTQ) yaitu metode hafalan “gerak 

Kaisa”.
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3. Faktor pendukung dalam pengelolaan Rumah Tadabbur Qur’an (RTQ) 

Kendari yaitu penyebaran Rumah-rumah Tadabbur Qur’an (RTQ) di 

dekat pemukiman masyarakat, mempunyai pengajar yang bersemangat 

tinggi, partisipasi orang tua peserta didik yang aktif dan biaya 

pendidikan gratis. Sedangkan faktor penghambat dalam pengelolaan 

Rumah Tadabbur Qur’an (RTQ) Kendari yaitu sulit menemukan 

pengajar professional, perilaku peserta didik, bertambahnya rumah-

rumah tahfiz Al-qur’an. 

5.2. Limitasi Penelitian 

Limitasi atau 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 dan hambatan 

dalam penelitian ini adalah waktu, kemampuan dan materi penelitian. Disamping 

itu pula peneliti melihat bahwa dengan adanya dukungan pengelolaan Rumah 

Tadabbur Qur’an Kendari dari sisi pengajar, siswa maupun orang tua yang 

berkeinginan mengembangkan Rumah Tadabbur Qur’an, namun tidak menutup 

kemungkinan masih banyak hal-hal yang menghambat akan terlaksananya 

harapan tersebut, salah satunya adalah faktor internal yakni peningkatan kualitas 

pengajar dan perilaku peserta didik serta faktor eksternal yakni perkembangan 

akan kuantitas rumah-rumah tadabbur Qur’an yang ada di kota Kendari. 

5.3. Rekomendasi 

Terkait penelitian ini, penulis memberikan rekomendasi kepada beberapa 

pihak. Adapun saran-saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut: 
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1. Kepada pihak pengelolah Rumah Tadabbur Qur’an Kendari agar dapat 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan yang lebih baik.\ 

2. Kepada pihak peserta didik agar lebih rajin dan semangat dalam menuntut 

ilmu sehingga dapat menjadi penerus bangsa yang membanggakan, sukses 

dunia dan akhirat. 

3. Kepada pihak mahasiswa agar dapat melanjutkan penelitian ini menjadi lebih 

baik karena penulis menyadari bahwa penulisan penelitian ini masih jauh 

dengan kata sempurna dan masih perlu perbaikan-perbaikan.  

4. Kepada pihak masyarakat agar selalu memberikan dorongan dan motivasi 

kepada anaknya masing-masing sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

menghafal al-Qur’an. 

 

 

 

 


