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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A.  Simpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang bagaimana 

implementasi pembelajaran naghom al-Quran di LPTQ Nurul Quran 

UNISNU Jepara, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi 

pembelajaran Naghom Al-Qur’an di Lembaga Pengembangan Tilawatil 

Qur’an (LPTQ)Nurul Qur’an Unisnu Jepara Yaitu: 

1. Implementasi Pembelajaran Naghom Al-Qur’an di Lembaga 

Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ)Nurul Qur’an Unisnu Jepara. 

Implementasi  Pembelajaran yang direncanakan di LPTQ Nurul 

Quran Latihan rutin Ahad yaitu: Tutor kelompok tilawah. Belajar dengan 

qori’-qori’ah ternama,Olahraga pagi/ latihan pernapasan, Evaluasi semua 

anggota dalam semua bidang minat dan bakat. 

Metode pelaksanaanya memakai metode sima’i dan metode 

Tausikh (Sya’ir), sedangkan kurikulumnya memakai kurikulum adalah 

sebagai berikut : tajwid, fashohah, teknik pernafasan, teknik vokal, 

maqom lagu dan solawat Nabi. 

Pelaksanaan pembelajaran di LPTQ Nurul Quran yang selama ini 

diterapkan mempunyai beberapa tingkatan kelompok, yaitu: Tingkat 

dasar, Tingkat Menengah, dan Tingkat Lanjutan. 

Evaluasi Pembelajaran di LPTQ Nurul Quran dilaksanakan 

sebanyak empat kali , Evaluasi tersebut sudah sangat baik, karena peserta 

bisa termotivasi untuk meningkatkan kemampuan nya dalam bidang seni, 
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namun ada kekurangannya yaitu ada beberapa peserta yang tidak ingin 

mengikuti evaluasi karena proses pembelajaran yang tidak teratur dan 

kurang terorganisir menjadikan peserta tersebut kurang percaya diri 

dalam melakukan evaluasi. 

2.    Faktor  pendukung dan penghambat implementasi pembelajaran Naghom 

Al-Qur’an di Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Nurul 

Qur’an Unisnu Jepara 

 a. Faktor Pendukung 

1). Pendidik yang profesional dan ikhlas 

2).  Niat yang kuat dari para santri  

3). Santri yang giat berolah raga dan lari pagi 

4). Dukungan Orang Tua 

5). Lingkungan Sosial yang mendukung 

6). Sarana Pra-sarana yang memadai 

 b. Faktor Penghambat 

1). Kurangnya pengawasan dari pengasuh 

2).  Perbedaan usia dan kemampuan diantara santri. 

3).  Perhatian peserta didik kurang 

4).  Pengaturan microphone kurang maksimal 

B.  Saran 

Keberadaan LPTQ Nurul Quran di UNISNU Jepara sebagai unit 

kegiatan mahasiswa yang memprioritaskan bidang tilawah dapat 

menghantarkan tujuan yang telah diharapkan sehingga peserta mempunyai 
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kemampuan naghom al- Quran yang baik, fasih dan benar sesuai kaidah yang 

telah ditentukan. Untuk itu penulis menyampaikan saran-saran antara lain: 

1. Kepada Universitas 

Hendaknya Universitas menyediakan tempat belajar tilawah, agar 

efektif dan berjalan sesuai yang diharapkan. Dan menjadikan qori’ qori’ah 

berkembang khususnya dilingkungan kampus, umumnya di masyarakat 

luas. 

2. Kepada Pengurus LPTQ Nurul Quran 

Untuk  lebih  membuat  kurikulum  pembelajaran  tilawah,  agar  

hasil  yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi LPTQ Nurul Quran 

3. Kepada Para Pelatih 

  Dalam pembelajaran, hendaknya pelatih lebih mempersiapkan 

materi yang akan diberikan kepada peserta dan sesuai kurikulum yang 

telah ditetapkan, agar materi yang tersampaikan terorganisir dan efektif. 

4. Kepada Peserta 

Untuk keberhasilan peserta, peserta hendaknya lebih istiqomah dan 

aktif dalam belajar, bukan hanya pada hari sabtu, tetapi pada hari lain 

diluar pembelajaran. 


