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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang 

Implementasi Metode An-Nahdliyah untuk Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an di TPQ Sabilillah Karangrejo Tulungagung dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perencanaan pembelajaran Al-Qur’an dengan metode An-Nahdliyah di 

TPQ Sabilillah Karangrejo Tulungagung yang dilakukan ustadz/ 

ustadzah diantaranya sebagai berikut : 

a. Membuat pedoman pengajaran dalam proses pembelajaran Al-

Qur’an. Pedoman tersebut berupa pedoman pengajaran buku jilid 

dan pedoman pengajaran sorogan Al-Qur’an. 

b. Menyusun alokasi waktu pengajaran buku jilid yaitu santri jilid 

akan menyelesaikan jilid 1-6 dengan kurun waktu kurang lebih 6 

bulan. 

c. Menyusun alokasi waktu pengajaran sorogan Al-Qur’an yaitu santri 

sorogan Al-Qur’an akan menyelesaikan hingga khatam juz 30 

dengan kurun waktu kurang lebih 24 bulan.  

2. Pelaksanaan Pembelajaran Al-Qur’an dengan metode An-Nahdliyah di 

TPQ Sabilillah Karangrejo Tulungagung yang dilakukan 

ustadz/ustadzah diantaranya sebagai berikut : 
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a. Memberikan materi pengajaran pada santri yang meliputi : materi 

inti yakni buku jilid dan sorogan Al-Qur’an dan materi tambahan 

yang berisi materi fasholatan, juz amma dan do’a-do’a keseharian. 

b. Menentukan metode dalam pembelajaran Al-Qur’an, diantaranya 

metode yang digunakan adalah metode demonstrasi, metode drill, 

metode tanya jawab dan metode ceramah. 

c. Melaksanakan program pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran buku paket jilid 1-6, Al-Qur’an, Titian murottal, dan 

kartu prestasi. 

d. Menelaah bentuk-bentuk hambatan yang sering terjadi pada santri 

diataranya : ketika pembelajaran asyik main sendiri, terlalu manja 

pada orang tua, kurangnya motivasi pergi mengaji. 

3. Evaluasi Pembelajaran Al-Qur’an dengan metode An-Nahdliyah di 

TPQ Sabilillah Karangrejo Tulungagung yang dilakukan ustadzah 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Evaluasi harian untuk mengukur kemampuan membaca Al-Qur’an 

santri ketika selesai pembelajaran melalui kartu prestasi  

b. Evaluasi akhir jilid untuk mengukur kemampuan santri pada tahap 

program akhir jilid. 

c. Evaluasi materi tambahan untuk mengukur kemampuan santri 

sejauh mana mereka mempraktekkan pengetahuan seperti 

fasholatan, do’a-do’a keseharian dan juz amma dalam kehidupan 

sehari-hari.  
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B. Saran 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk peneliti selanjutnya 

dapat meneliti implementasi metode An-Nahdliyah dengan lebih 

mendalam mengingat metode ini tepat digunakan dalam pembelajaran 

Al-Qur’an .  

2. Bagi Kepala TPQ Sabilillah 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pada Kepala TPQ Sabilillah 

untuk lebih meningkatkan lagi pengembangan metode An-Nahdliyah 

di TPQ Sabilillah. 

3. Bagi dewan Ustadz TPQ Sabilillah 

Hendaknya Ustadz saling bekerjama sama untuk meningkatkan 

kemampuan membaca Al-Qur’an para santri di TPQ Sabilillah agar ke 

depan TPQ dapat berkembang lebih maju dan menjadi pelopor 

pendidikan non formal yang berkualitas.  


