
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Setelah menganalisa data-data yang terkumpul melalui observasi, 

dokumentasi, dan wawacara dalam penelitian ini maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 bentuk-bentuk kesulitan yang dialami siswa SMA Negeri 14 Konawe Selatan 

dalam  membaca al-Qur’an. Adapun bentuk-bentuk kesulitan memaca al-

Qur’an di SMA Negeri 14 Konawe selatan yaitu, pengucapan makharijul huruf 

belum fase serta pengucapan hukum bacaan tajwid. 

5.1.2 Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesulitan membaca al-Qur’an pada 

siswa SMA Negeri 14 Konawe Selatan yaitu yang pertama faktor keluarga yang 

menjadi penyebab kesulitan membaca al-Qur’an yang kedua faktor lingkungan 

yang tidak mendukung peserta didik untuk belajar membaca al-Qur’an   

5.1.3 upaya guru pendidkan agama Islam dalam mengatasi kesulitan membaca al-

Qur’an  di SMA Negeri 14 Konawe Selatan dalam meningkatkan kemampuan 

membaca  siswa dengan menggunakan metode Iqro dan metode Talaqqi, 

dengan penggunaan metode tersebut siswa lebih mudah memahami dalam  

membaca al-Qur’an. 

5.1 Limitasi 

Dalam suatu penelitian pasti terdapat beberapa hal yang menjadi kendala atau 

hambatan, namun hanya satu hal yang benar-benar menjadi kendala utama dalam 
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penelitian ini. Yaitu tanpa disangka sebelumnya, disaat yang bersamaan pedemi 

Covid-19 sedang melanda seluruh daerah di indonesia. Semua lembaga pendidikan 

diliburkan secara offline termasuk pembelajaran di sekolah tanpa batas waktu yang 

belum ditentukan. Hal ini menyulitkan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang 

diperlukan guna menyelesaikan penelitian ini.  

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas maka peneliti 

mengajukan rekomendasi sebagai berikut: 

5.2.1 kepala sekolah agar diharapkan dapat memberikan arahan dan motivasi kepada 

guru agar terus menerus memberikan inovasi dalam pembelajaran khusunya 

pada siswa yang sulit dalam membaca al-Qur’an, 

5.2.2. kepada guru mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk semua upaya yang 

telah dilakukan  di SMA Negeri 14 Konawe Selatan secara optimal kami 

harapkan akan dapat terus berlanjut. Meneruskan program-program yang 

sudah berjalan secara optimal dan semakin meminimalisir segala bentuk 

hambatan yang ditemui, baik itu hambatan dari segi peserta didik maupun dari 

pihak gurunya. 

5.2.3. kepada peserta didik agar dapat belajar lebih giat lagi untuk mendapat sesuatu 

yang memuaskan, tidak lupa untuk selalu memotivasi diri terutama dalam 

membaca al-Qur’an agar ilmunya bisa bermanfaat dunia dan akhirat. 

5.2.4 kepada peneliti lain diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi acuan dalam 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang upaya guru pendidikan agama Islam 
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dalam mengatasi kesulitan membaca al-Qur’an di SMA Negeri 14 Konawe 

Selatan dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an. 

 


