
 

 

BAB V 

KESIMPULAN, LIMITASI DAN REKOMENDASI 

5.1. Kesimpulan 

Setelah menganalisa data-data yang terkumpul melalui observasi, wawancara 

dan dokumentasi dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1. Peranan TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur’an) Nurul Mu’minin Dalam 

Membentuk Kemampuan Membaca Al-Qur’an, bahwa keberadaan TPQ 

mempunyai peranan yang sangat besar terhadap masyarakat terutama bagi 

para orang tua dalam membetuk kemampuan membaca al Qur’an anak-anak 

mereka sehingga anak-anak mereka bisa membaca al Qur’an dengan baik dan 

benar. 

5.1.2. Faktor-faktor pendorong dan penghambat proses pembelajaran baca al-Qur’an 

di TPQ Nurul Mu’minin, terdiri dari : dukungan orang tua dan masyarakat. 

Selain itu, faktor penghambat dalam proses pembelajaran baca al Qur’an di 

TPQ Nurul Mu’minin yaitu diantaranya: sarana dan prasana dan tenaga 

pengajar. 

5.1.3. Upaya guru TPQ Nurul Mu’minin desa Wonua dalam membentuk kemampuan 

anak dalam membaca al-Qur’an di desa wonua, yaitu dengan cara 

mengelompokkan santri sesuai dengan kemampuan yang santri miliki dan 

dengan menggunakan metode Iqro’, dan baghdadiyah, untuk membentuk 

kemampuan membaca al Qur’an pada santri. 

5.2. limitasi 

Dalam penelitian ini ada bebrapa hal yang menjadi kendala atau hambatan. Hal 

ini bukan karena faktor kesengajaan, namun terjadi karena keterbatasan dalam 

melakukan penelitian. Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala dan hambatan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 



 

 

5.2.1. Faktor Waktu 

Waktu  memegang peran penting dalam mensukseskan penelitian ini. Peneliti 

menyadari bahwa dalam penelitian ini kurang dapat membagi waktu sehingga  

memperlambat penelitian ini 

 

5.2.2. Faktor kemampuan 

Dalam melakukan penelitian tidak lepas dari pengetahuan. Dengan demikian, 

peneliti menyadari keterbatasan kemampuan khususnya dalam pengetahuan untuk 

membuat karya ilmiah. Tetapi peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin untuk 

melakukan penelitian sesuai dengan kemampuan keilmuan serta bimbingan dari 

dosen pembimbing.  

Meskipun banyak kendala dan hambatan yang harus dihadapi dalam 

melakukan penelitian ini, peneliti bersyukur bahwa penelitian ini telah berhasil 

dengan sukses dan lancar 

5.3. Rekomendasi  

5.3.1. Bagi pengurus Taman Pendidikan al-Qur’an (TPQ) Nurul Mu’minin kegiatan 

pembelajaran al Qur’an yang dilaksanakn sudah cukup baik, akan tetapi perlu 

lebih ditingkatkan lagi agar menghasilkan santri yang betul-betul memiliki 

kemampuan membaca al Qur’an yang baik, kemudian keikhlasan dalam 

mengajarkan ilmu al-Qur’an agar tetap dipertahankan supaya kegiatan yang 

telah dilaksanakan tetap berjalalan. 

5.3.2. Kemudian bagi para orang tua hendaknya lebih meningkatkan pengawasannya 

dan perhatiannya terhadap anak-anaknya baik itu ketika mau berangkat 

mengaji maupun ketika beraktifitas dirumah. Memberikan dukungan penuh 

terhadap kegiatan yang diselenggarakan di TPQ dan juga lebih ditingkatkan 



 

 

pula perhatiannya kepada anaknya terutama hal-hal yang mengarah kepada 

proses pembentukan kemampuan membaca al Qur’an bagi anak. 

5.3.3. Bagi santri hendaknya lebih maksimal mengikuti seluruh kegiatan yang 

diselenggarakan di TPQ Nurul Mu’minin baik kegiatan yang rutin yakni 

berdasarkan materi pokok dan materi penunjang maupun kegiatan tahunan 

seperti peringatan maulid dan isra mi’raj. 

 


