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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengadakan penelitian di SD Negeri Tegal Klaci 

kaitannya dalam pelaksanaan program Taman Pendidikan Al-Qur’an dapat 

penulis simpulkan bahwa : 

1. Program-program Taman Pendidikan Al-Qur’an yang dilaksanakan di 

SD Negeri Tegal Klaci adalah : membaca Iqra dan Al-Qur’an, menghafal 

juz Juz Amma, mempelajari materi hukum bacaan dalam buku Iqra’, dan 

menulis huruf hijaiyah.  

2. Program Taman Pendidikan Al-Qur’an di SD Negeri Tegal Klaci 

merupakan program khas yang diterapkan mulai dari kelas 1 sampai 

kelas VI dengan target lulus kelas VI siswa mampu membaca Al-Qur’an 

dengan lancar sesuai ilmu tajwid. Program Taman Pendidikan Al-Qur’an 

ini bukan termasuk dalam kurikulum namun dikembangkan secara 

mandiri dan merupakan program yang diadakan untuk bekal siswa pada 

jenjang pendidikan selanjutnya khususnya bidang Pendidikan Agama 

Islam. Waktu yang dialokasikan pada pelaksanaan program ini cukup 

efektif yaitu selama 2 jam pelajaran setiap minggunya dengan materi 

Iqra’ jilid 1 sampai Iqra’ jilid 6. Metode yang digunakan oleh siswa pada 

umumnya bi nadzhar,  wahdah, muraja’ah dan tasmi’. Untuk evaluasinya 

dilaksanakan tiga tahap yaitu setelah siswa diajari dan mempelajari satu 
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halaman bacaan, setiap semester dan setiap tahun. Evaluasi setiap tahun 

merupakan evaluasi yang dilakukan untuk kenaikkan jilid dan 

menentukan halaman bacaan di kelas berikutnya. Hasil evaluasi juga 

dimasukkan dalam rapot sehingga hasilnya dapat diketahui secara 

berkelanjutan. Dari hasil evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

program Taman Pendidikan Al-Qur’an di SD Negeri Tegal Klaci belum 

sepenuhnya berjalan secara efektif. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi program Taman Pendidikan Al-

Qur’an di SD Negeri Tegal Klaci dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor-faktor 

yang mendukung program ini adalah faktor usia siswa yang cukup baik 

untuk belajar membaca Iqra’, tingkat kecerdasan yang baik, minat dan 

motivasi siswa yang tinggi, perhatian guru, dan tersedianya fasilitas serta 

sarana yang memadai. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya adalah 

pengaturan waktu yang kurang baik, kurangnya dukungan dari orang tua, 

tingginya kemalasan siswa untuk membaca Al-Qur’an, lingkungan yang 

kurang kondusif, dan kurangnya guru pengajar. 

B. Saran-saran  

Sebagai hasil dari penelitian dan kesimpulan di atas, maka terbentuklah 

saran-saran yang mungkin menjadi bahan acuan dalam mengevaluasi hasil-

hasil yang dicapai. Saran-saran tersebut diantaranya adalah : 
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1. Bagi pihak sekolah SD Negeri Tegal Klaci  

a. Kepada pihak sekolah hendaknya meningkatkan pengaturan waktu 

dengan lebih baik dalam pelaksanaan program Taman Pendidikan Al-

Qur’an serta meningkatkan faktor pendukung agar keberhasilan dari 

program tersebut dapat dicapai dengan hasil yang maksimal. 

b. Perlu diadakannya evaluasi lebih lanjut mengenai program-program 

yang sudah dilaksanakan dengan tujuan agar kedepan bisa menutupi 

kekurangan-kekurangan yang ada serta lebih mengena sesuai dengan 

apa yang direncanakan. 

2. Bagi siswa SD Negeri Tegal Klaci 

Kepada siswa siswa SD Negeri Tegal Klaci hendaknya lebih giat dan 

rajin dalam melaksanakan program-program positif sekolah untuk 

meningkatkan kemampuan dan pengetahuan siswa khususnya di bidang 

Pendidikan Agama Islam. 

3. Bagi orang tua 

Kepada orang tua hendaknya mendukung sepenuhnya pelaksanaan 

program Taman Pendidikan Al-Qur’an baik dengan bimbingan, 

perhatian, fasilitas dan lainnya untuk diberikan kepada anak dalam 

rangka meningkatkan kualitas bacaan Iqra’ maupun Al-Qur’an. 

C. Kata Penutup 

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah 

SWT, karena dengan segala rahmat, karunia, nikmat dan hidayah-Nya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam selalu penulis 
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tujukan kepada Uswah Al-Hasanah kita Nabi Agung Muhammad SAW 

yang membawa agama Islam bagi Rohmatanlil’alamin.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi penulis dengan 

judul “Implementasi Program Taman Pendidikan Al-Qur’an Di SD Negeri 

Tegal Klaci Seyegan Sleman” ini masih banyak terdapat kesalahan dan 

kekurangan. Hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, 

pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan, 

kelengkapan, dan kesempurnaan skripsi ini. 

Akhir kata penulis berdoa kepada Allah SWT, semoga kita mendapat 

berkah dan rahmat-Nya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat 

bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

 

          Yogyakarta, 14 November 2015 
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