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BAB V 

 PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Setelah melaksanakan penelitian di Sekolah Sombon Sat Islam Pattani 

Thailand. Terkait Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Kelas V Maka peneliti 

dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Peran guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 

kemampuan mambaca al-qur’an siswa kelas V di Sombon Sat Islam 

yaitu dalam proses belajar mengajar guru menggunakan beberapa 

peran  dalam belajar mengajar seperti: Peran sebagai evaluator, 

informasi, motivasi, pembimbing, menfasilitas, untuk siswa itu 

meningkatkan kemampuan mambaca al-Qur’an belajar masing-

masing. 

2. Faktor-faktor pendukung adalah: adanya kebiasaan atau tradisi yang 

ada di Sekolah Sombon Sat Islam Patani Thailand, adanya orang tua 

dalam pendidikan anak dan kesadaran dari para siswa, adanya 

kebersamaan dalam diri masing-masing. Sedangkan yang menjadi 

faktor pemhambat itu antara lain minimnya waktu mengajar dan 

lingkunga masyarakat yang kurang baik 

 

  B. Saran –saran 

Setelah penelitian menyimpulkan dari hasil penelitian, Selanjutnya 

penulis akan mengajukan beberapa saran: 

1. Untuk kepala Sekolah 

a) Buku penduan supaya diadakan dengan tujuan agar siswa bisa 

memperoleh pelajaran al-qur’an tidak hanya dari guru al-Qur’an aja. 
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Selain itu, guru juga bisa memperkaya materi yang nanti di 

sampaikan waktu pembelajaran. 

b) Mengadakan pertemuan dengan wali siswa sebulan sekali, agar 

hubungan sekolah dengan para wali siswa bisa tercipta saling 

berkomunikasi, sehingga para guru dengan mudah bisa mengontrol 

siswa ketika di Sekolah. 

c) Diadakan penggalian sumber dan penganggaran alat belajar, alat-

alat peraga, agar proses membelajaran menjadi berjalan tambah 

bagus dan lebih maksimal serta gru lebih tersebut 

d) Diadakan pelatihan- pelatihan bagi guru-guru yang belum 

mengikuti bangku perkuliahan supaya guru-guru itu juga bisa 

mengetahui bagaimana cara membuat rancangat pembelajaran serta 

metode-metodenya dengan benar. 

e) Peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam pelaksanaan 

pembelajaran dikelas perlu ditingkatkan intensitasnya sehingga 

pelaksanaan pembelajaran dapat terkontrol dan berkesinambungan. 

2. Untuk Guru Mata Pelajaran Al-Qur’an 

a) Agar guru semaksimal mungkin untuk menggunakan metode 

pembelajaran dan teknik-tiknik motivasi secara vareatif. 

b) Pemerataan perhatian dan control terhadap siswa dalam 

pembelajaran kirannya perlu lebih intensif, sehingga semua siswa 

mempunyai esistensi dan marasa penting dalam mengikuti 

pembelajaran. 

c) Guru sebaiknya meningkatkan profesionalisme dan kompetansi. 

3. Untuk Staf Administrasi 

a) Membuat profil sekolah supaya data-data tentang Sekolah lebih 

tertata 

4. Untuk Siswa 

a) Untuk meningkatkan kemapuan mambaca al-qur’an di sekolah 

maupun di rumah untuk kemajuan dalam alangkah baiknya jika 

siswa selalu mengikuti pelajarannya. 
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b) Hendaknya siswa selalu menjaga ketertiban kedisiplinan saat 

mengikuti pelajaran di kelas. 

c) Sebaiknya siswa lebih aktif untuk mencari pengembangan ilmu al-

qur’an di Sekolah  supaya ilmu yang dikuasi lebih berkembang 

dan lebih matang. 

C. Kata Penutup 

Alhamdulillah segala puji syukur tak terhingga penulis sampaikan 

kepada Allah SWT yang telah membimbing, memberikan pertolongan 

memberikan kuasa dan mengiringi terselesaikannya penyusunan skripsi. 

Semoga segala sesuatu yang tertuang didalamnya dapat memberikan 

manfaat baik bagi penulis pribadi dan bagi almamater tercinta Fakultas 

Agama Islam Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim 

Semarang dan tentunya bagi Sekolah Sombon Sat Islam Pattani Thaiand. 

yang penulis jadikan sebagai tempat penelitian.Amin. 

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada 

beliau Baginda Sayyidina Nabi Agung Muhammad SAW, hamba yang 

paling mulia yang tiada nabi setelah beliau. Hanya dengan syafaat 

beliaulah penulis berharap semoga ikhtiar penulis selama ini untuk 

menuntut ilmu dan ittiba’ akan menjadikan beliau mencintai dan 

memberikan syafaatnya kepada penulis Amin. 

Demikian skripsi ini penulis buat, penulis sadar bahwa skripsi ini 

masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan maupun dalam 

pembahasan. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun 

sangat penulis harapkan dari semua pihak.  

Harapan terakhir penulis adalah semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan akademisi. Semoga 

Allah SWT selalu memberikan ridha-Nya kepada penulis dan seluruh 

hamba-Nya yang beriman Amin.  


