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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan secara teoritis maupun empiris dari hasil data 

penelitian tentang penerapan pembelajaran al-quran melalui metode yanbu’a di 

TPQ Al-Mubarokah Boro Kedungwaru Tulungagung tahun 2015/2016, maka 

penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam penerapan metode yanbua di pembelajaran al-quran, ustadz-

ustadzah tidak mengalami kesulitan yang berarti karena metode ini mudah 

diterapkan. Jam al-quran berada di jam ke-3 dimulai pukul 16.30 WIB 

hingga 17.30 WIB. Penerapan metode yanbua terdiri atas 3 sesi kegiatan, 

yakni yang pertama kegiatan klasikal selama 15 menit. Saat klasikal santri 

membaca bersama-sama menggunakan media papan peraga. Kedua adalah 

setoran secara individu selama 30 menit. Santri membaca dan disimak 

langsung oleh ustadz. Dan kegiatan ke tiga adalah materi tambahan. Durasi 

waktunya adalah 15 menit. Materi tambahan merupakan materi hafalan 

yang harus dihafalkan santri dan mengiringi jam belajar al-qurannya setiap 

hari.   

2. Terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapan metode yanbua 

dalam pembelajaran al-quran adalah metode ini dirasa dapat mewadahi 

keberagaman usia santri dan berusaha mewujudkan santri yang berkualitas 

dalam hal membaca al-quran. Di dukung oleh faktor sarana prasarana yang 
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memadai serta minat santri yang besar untuk belajar al-quran, peran orang 

tua memberikan dukungan dan motivasi kepada anaknya untuk membaca 

al-qur’an kususnya di rumah juga berdampak besar pada keberhasilan 

santri dalam pengajaran, namun kadang hambatan muncul ketika santri 

tidak hadir setiap hari ke TPQ disebabkan oleh lingkungan pertemanan. 

Teman yang tidak mengenal waktu dan tidak dikenalkan ilmu agama 

menyebabkan santri malas masuk TPQ dan memilih bermain. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis ini peneliti memberikan saran 

yang dapat berguna bagi orang lain, diantaranya: 

1. Bagi Kepala TPQ 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan yang berarti 

bagi lembaga TPQ Al-Mubarokah untuk memperbaiki diri dan tetap fokus 

dengan tujuan utamanya yakni meningkatkan kualitas membaca al-quran 

para santrinya.. 

2. Bagi Guru/Dewan Asatidz 

Guru lebih meningkatkan pada waktu memberikan bimbingan kepada 

santri agar lebih mempunyai minat dalam belajar membaca Al-Qur’an, serta 

lebih menanamkan rasa kecintaan terhadap Al-Qur’an. 
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3. Bagi Santri 

Bagi santri TPQ Al-Mubarokah Boro agar lebih mempunyai 

kesadaran dan keistiqomahan akan pentingnya mempelajari Al-Qur’an, serta 

menaati peraturan-peraturan yang ada di lembaga TPQ Al-Mubarokah Boro. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya 

atau peneliti lain yang ingin mengkaji lebih mendalam mengenai topik 

dengan fokus serta setting yang lain sehingga memperkaya temuan 

penelitian ini. Dan agar peneliti bisa mengembangkan ilmu pengetahuan 

agama Islam. 

 

 


