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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir pembahasan skripsi ini maka akan dikemukakan

kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang berjudul: Aktualisasi

Nilai-nilai Keagamaan pada santri Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) Al-

Asyhar Sumberagung Rejotangan Tulungagung adalah sebagai berikut:

Aktualisasi nilai-nilai keagamaan pada santri di TPQ Al-Asyhar

Sumeragung berupa:

1. Pengaktualisasian nilai keagamaan aqidah pada santri melalui

pengenalan-pengenalan tentang keimanan seperti: mengenalkan arti

yang terkandung dalam Al-Quran contoh hafalan surat-surat pendek

beserta artinya, mengenal Rasul contoh pentas seni diiringi dengan

lantunan sholawat, mengenal nama malaikat dan tugasnya contoh

hafalan tentang naman-nama malaikat dengan cara bernyanyi.

2. Pengaktualisasian nilai keagamaan ibadah/syari’ah melalui bimbingan

shalat seperti: mengenalkan ibadah shalat dan wudhu beserta

prakteknya, mengenalkan zakat fitrah beserta aplikasinya di lapangan,

dan bimbingan puasa dengan memberikan pengertian puasa,

mengenalkan niat puasa, rukun puasa, dan memberitahukan segala hal

yang dapat membatalkan puasa, serta memberitahukan do’a berbuka

puasa.
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3. Pengaktualisasian nilai keagamaan akhlak seperti: mengenalkan akhlak

kepada Allah, mengenalkan akhlak terhadap dirinya sendiri dan sesama.

Seperti: sederhana dan hemat, disiplin, sabar dan rajin dan bersih,

mengenalkan akhlak dalam keluarga contoh taat pada orang tua.

4. Pengaktualisasian nilai agama pembelajaran membaca Al-Quran di

TPQ Al-Asyhar kurang lebih hampir sama dengan pembelajaran

membaca Al-Quran di TPQ pada umumnya  yakni dengan mengajarkan

huruf-huruf hijaiyah, tajuwid, dan sebagainya. Dan Pembelajaran al-

Quran di TPQ Al-Asyhar menggunakan metode An-Nahdliyah yakni metode

yang mempelajaari cara membaca cepat tanggap belajar Al-Quran.

B. Saran

Setelah penulis membahas, meneliti dan memperhatikan tentang

penanaman nilai-nilai keagamaan dengan metode metode pembiasaan,

metode keteladanan, metode demontrasi, metode nasehat, metode cerita,

metode hukuman dan metode ganjaran. Maka penulis memberikan saran-

saran yang diharapkan dapat berguna bagi ustadzah/ustadzah TPQ Al-

Asyhar khususnya dan calon ustadzah agama pada umumnya.

1. Penanaman nilai-nilai keagamaan yang telah dilaksanakan oleh TPQ

Al-Asyhar Sumberagung sudah cukup baik dan metode yang

diterapkannya sudah tepat, namun sebaiknya ustadzah dalam mendidik

anak-anak haruslah lebih tegas agar anak mau menjalankan apa yang

disuruh oleh ustadz/ustadzah kepadanya.

2. Dalam upaya meningkatkan ketaatan beribadah mengharapkan kepada

ustadzah/ustadzah TPQ Al-Asyhar Sumberagung agar senantiasa

memantau pelaksanaan shalat berjamaah peserta didik sehingga dapat
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terlaksana dengan tertib, teratur dan sesuai dengan aturan-aturan Agama

Islam.

3. Diadakan sertifikasi ustadz/ustadzah TPQ, diadakan pelatihan

memaksimalkan baca Al-Quran




