
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1.Kesimpulan  

Setelah menganalisa data-data yang terkumpul melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi dalam penelitian ini, secara garis besar dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

5.1.1. Pola pembinaan membaca Al-Qur’an santri dipondok pesantren Al-

Ikhlas Lambuya 

 Pembinaan membaca Al-Qur’an di pondok pesantren Al-Ikhlas 

Lambuya di bagi dalam 3 kelompok yaitu kelompok dasar. kelompok 

sedang dan kelompok mahir dalam pembegian kelompok tersebut 

memudahkan para pembina pondok untuk mengidentifikasi santri yang 

belum berkembang dalam proses pembinaan, yang di mana dalam 

proses pembinaan yang di lakukan oleh pembina sudah berjalan dengan 

baik dengan cara terus melakukan bimbingan dan pendampingan. 

5.1.2. Faktor pendukung dan penghambat pembinaan membaca Al-Qur’an 

santri dipondok pesantren Al-Ikhlas Lambuya 

5.1.2.1. Faktor pendukung 

Faktor pendukung dalam pembinaan tidak lepas dari dalam diri santri 

(Internal) maupun dari luar eksternal, faktor internal meliputi 

semangat atau motivasi belajar siswa untuk terus belajar sedangkan 

faktor eksternal meliputi media atau sarana dan prasarana 

pembelajaran membantu dalam prose pembinaan   



 

5.1.2.2.Faktor Penghambat 

Dalam kegiatan Pembinaan, sering timbul permasalan atau 

hambatan pada anak.Permasalahan belajar dapat timbul dari dalam diri 

anak sendiri (internal) maupun dari luar (eksternal).Hambatan internal 

meliputi fisiologis, biologis dan psikologis anak, mulai dari kecerdasan, 

motivasi, minat, sampai bakat si anak.Sedangkan hambatan eksternal 

meliputi linkungan social maupun lingkungan non-sosial. 

Untuk mencapai hasil belajar yang maksimal, hambatn belajar 

tersebut harus diatasi.Berbagai hambatan yang timbul saat belajar dapat 

diatasi mulai dari diri anak sendiri, keluarga, sekolah, maupun 

lingkungan masyarakat. 

5.2.Limitasi 

Dalam melakukan suatu penelitian pastilah ada yang namanya 

hambatan.Hambatan tersebut seringkali dijumpai di lapangan. Penelitian ini 

dilakukan pada tanggal 28 mei 2021 yang dimana tahun ajaran 2020/2021 

akan berakhir maka di adakanya ujiangan akhir semester sehingga para 

Pembina pondok sangat sibuk dalam menyiapkan lembaran soal ujian hal ini 

menyulitkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang di perlukan guna 

untuk menyelesaikan penelitian karena tidak semua Pembina pondok bersedia 

menjadi informan. 

5.1.Rekomendasi 



 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka 

peneliti mengajukan beberapa rekomendasi untuk mengembangkan 

pembelajaran sebagi berikut: 

5.1.1. Kepada pimpinan pondok  agar meningkatkan kedisiplinan dalam 

proses pembinaan membaca Al-Qur’an dipesantren serta pemberian 

dana sehingga anak didik dapat belajar Al-Qur’an baik di dalam 

maupun di luar lingkungan sekolah. 

5.1.2. Kepada Pembina pondok agar terus-menerus menciptakan suasana 

yang membuat siswa sehingga tidak merasa bosan dan tegang ketika 

pembelajaran sedang berlangsung juga berupaya dalam mencipatan 

proses belajar yang aktif dan inovatif dengan menerapkan beberapa 

strategi yang dapat mengaktifkan siswa di kelas. 

5.1.3. Kepada santri agar mendengarkan arahan-arahan yang diberikan 

olehPembina pondok serta harus aktif disaat proses belajar sedang 

berlangsug serta harus berupaya dalam meningkatkan berbagai 

potensi yang ada dalam diri guna untuk kehidupan yang lebih baik 

lagi kedepannya. 

5.1.4. Kepada peneliti yang lain, diharapkan agar penelitian ini dapat 

menjadi acuan dalam melakukan penelitian lain yang lebih lanjut 

mengenai bagaimana proses pembinaan membaca Al-Qur’an yang 

dilakukan dipesantren Al-Ikhlas Lambuya 

 


