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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

          Dari pembahasan teori dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya, maka dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Bahwa pembelajaran Baca Tulis Al-Qur‟an santri di pondok pesantren  

Al-Buruj adalah pola pembelajaran model lama/tradisional yang kental  

dengan corak salafnya dipadu dengan sentuhan pola-pola pembelajaran 

modern. Ada beberapa metode pembelajaran Baca Tulis Al-Qur‟an santri 

yang di terapkan di pondok pesantren Al-Buruj, di antaranya adalah: 

a. Metode Talaqqi 

b. Metode Muraja‟ah 

c. Metode Tasmi‟ (semaan) 

d. Metode Musyafahah 

2. Upaya yang harus dilakukan guru atau ustadz/ustadzah dalam upaya 

meningkatkan kemampuan Baca Tulis Al-Qur‟an santri di pondok 

pesantren Al-Buruj anak didik adalah: 

a. Menambah jam baca tulis Al-Qur‟an 

b. Menggunakan metode yang bervariasi 

c. Pengadaan sarana dan pemanfaatanya 

d. Mengoptimalkan Waktu 

e. Kualifikasi Guru atau Ustadz/ustadzah 
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3. Faktor problematika guru atau ustadz/ustadzah dalam pembelajaran Baca 

Tulis Al-Qur‟an santri di pondok pesantren Al-Buruj diantaranya: 

1) Faktor pendukung 

a.   Dewan guru atau ustadz/ustadzah 

b.   Sarana dan prasarana 

c.   Teman 

2) Faktor Penghambat/Problema 

a.  Latar belakang santri yang berbeda-beda 

b.  Kurangnya motivasi santri dalam belajar 

c.  Pengaruh lingkungan luar dan globalisasi 

d.  Kurang bisa mengatur waktu 

 

B. Saran 

Berdasarkan serangkaian temuan dalam penelitian ini, dengan segala 

kerendahan dari penulis mengajukan saran yang dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan. Adapun saran-saran tersebut antara lain: 

1. Bagi lembaga pendidikan 

     Memberikan layanan dengan menambah sarana prasarana bagi 

santri guna menunjang proses pembelajaran. 

2. Bagi guru pengajar ustadz/ustadzah 

Sebagai seorang guru atau ustadz/ustadzah harus mempunyai 

dedikasi tinggi serta dibutuhkan tenaga dan pikiran yang ekstra dalam 

menghadapi karakter santri. Guru sebagai orang tua santri di pondok 
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pesantren haruslah bersikap mengayomi bagi santrinya. Membangun 

komuniksi yang baik antara guru dan santri agar tercipta kenyamanan 

dalam proses belajar mengajar. 

3. Bagi siswa atau santri 

Diharapkan dapat memanfaatkan dan mengaplikasikan layanan 

pembelajaran yang diberikan oleh guru atau ustadz/ustadzah, karena 

layanan pembelajaran yang diberikan oleh guru atau ustadz/ustadzah 

merupakan salah satu faktor yang dapat membantu meningkatkan 

kemampuan Baca Tulis Al-Qur‟an santri. 

4. Untuk orang tua santri 

Hendaknya orang tua memperhatikan putra-putrinya dan 

motivasi dalam pendidikan. Karena dengan motivasi akan menjadikan 

anak menjadi semangat dalam menjalankan pendidikan di pondok 

pesantren yang akan mendapatkan keilmuan serta akan membuat anak 

dalam berperilaku sesuai dengan ajaran agama serta mempunyai akhlak 

yang mulia. 

5. Bagi peneliti yang akan datang 

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti lebih dalam 

lagi tentang upaya guru dalam meningkatkan kemampuan Baca Tulis Al-

Qur‟an Santri Di Pondok Pesantren Al-Buruj Ngabul Tahunan Jepara agar 

dapat memberikan konstribusi terhadap kekhasan keilmuan khususnya di 

bidang kependidikan. 
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C. Penutup 

Puji syukur alhamdulillah, bagi Allah Swt, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang penulis susun ini adalah jauh dari kebenaran dan 

kesempurnaan, penulis sudah berupaya untuk dapat berbuat yang terbaik, 

namun karena keterbatasan kemampuan penulis yang sangat minim, maka 

sudah tentu banyak kekuranganya. Oleh karenanya kritik dan saran dari 

semua pihak sangat penulis harapkan, dan akhirnya besar harapan penulis 

semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umunya dan 

khususnya bagi penulis. Semoga pondok pesantren Al-Buruj Ngabul Tahunan 

Jepara tambah maju dan berhasil dalam mendidik santriwan dan santriwatinya 

sehingga kelak berguna bagi nusa bangsa dan agamanya dan semoga 

UNISNU Jepara tetap jaya selalu amin.. 

Akhirnya tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. Semoga mendapatkan balasan pahala berlimpah dari Allah Swt. Jazakumullah 

Khoirol Jaza‟. Amin ya Robbal „Alamin.. 




