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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

RQM adalah sebuah wadah yang dibentuk oleh beberapa dosen 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) untuk membina dan 

mengajarkan mahasiswa yang belum fasih bacaan al-Qur’annya. 

Pembinaan yang dilakukan di RQM dilakukan dengan dua metode, 

yakni klasikal dan talaqqi. Pembinaan klasikal adalah pembinaan yang 

dilakukan dengan tatap muka di dalam ruangan layaknya perkuliahan. 

Sedangkan pembinaan talaqqi merupakan pembinaan yang dilakukan dengan 

praktik langsung di depan mentor. Pembinaan talaqqi terbagi menjadi dua 

yaitu pembinaan wajib dan pembinaan khusus. 

Persepsi mahasiswa terkait dengan pembinaan di RQM tidak sejalan. 

Beberapa mahasiswa beranggapan bahwa pembinaan di RQM itu bagus, dan 

beberapa mahasiswa juga mengatakan kurang bagus. Mahasiswa yang 

mengatakan bagus merupakan mahasiswa yang menerima dan merasakan 

feedback yang baik dari RQM, seperti senang mengikuti pembelajaran di 

RQM, senang dengan mentornya dan sebagainya. Sedangkan mahasiswa yang 

mengatakan kurang bagus merupakan mahasiswa yang menerima dan 

merasakan feedback yang kurang baik dari RQM, seperti mengeluh karena 

sudah berkali-kali mengikuti ujian namun tidak pernah lulus, dan lain-lain.  

Untuk penelitian yang dilakukan peneliti ini tidak terlepas  dari 

berbagai kekurangan dan juga keterbatasan. Oleh karena itu, bagi pihak 
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pembaca, dimohon untuk memberikan kritik dan saran yang membangun 

untuk perbaikan dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dihasilkan dari penelitian ini, maka 

peneliti menyarankan beberapa hal terkait dengan bentuk pembinaan yang 

dilakukan di RQM: 

5.2.1 Kepada pengurus dan pembina RQM, diharapkan dapat bekerja sama agar 

memperluas tempat belajar mahasiswa binaan di sekretariat. 

5.2.2 Diharapkan mentor RQM dapat meningkatkan kualitas binaannya dengan 

berbagai strategi dan metode yang dapat memudahkan peserta binaan 

belajar membaca al-Qur’an. 

5.2.3 Mentor yang sudah tidak aktif lagi sebaiknya disampaikan bahwa jika 

memang masih ingin membantu teman-teman belajar mengaji, maka rajin 

datang ke sekret. Sebaliknya jika sudah tidak punya waktu luang untuk itu, 

maka rekrut mentor baru. Agar para mentor tidak kewalahan membina 

mahasiswa binaan  yang sangat banyak jumlahnya dan juga tidak 

menunggu antrian untuk diajar oleh mentor yang hanya sedikit, dan waktu 

juga terbatas. 

5.2.4 Kepada mahasiswa FTIK yang mengikuti binaan di RQM, diharapkan agar 

waktu dan kesempatannya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk 

memperbaiki bacaannya. 

5.2.5 Bagi mahasiswa FTIK, sebaiknya dahulukan dulu ujian tahsin sebelum 

melakukan ujian-ujian lainnya. 

 


