
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan 

pada bab sebelumnya, yaitu mengenai evaluasi program bimbingan baca Al-

Qur’an di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh terkait dengan konteks pada 

program bimbingan baca Al-Qur’an, dapat diketahui bahwa komponen context 

(konteks) pada program ini ialah latar belakang program bimbingan baca Al-

Qur’an, tujuan program bimbingan baca Al-Qur’an, serta persiapan sebelum 

program dilaksanakan. Berkenaan dengan komponen konteks program 

bimbingan baca Al-Qur’an, hal-hal yang sudah dilakukan oleh LPPI ialah 

menentukan tujuan program, LPPI melakukan evaluasi terhadap program 

bimbingan baga Al-Qur’an agar tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud, 

kemudian mencari dan mengembangkan model-model kegiatan bimbingan 

baca Al-Qur’an yang lebih efektif dan terukur.  

 Komponen selanjutnya yang telah dilakukan LPPI berkaitan dengan konteks 

dalam program bimbingan baca Al-Qur’an ialah melakukan persiapan. Dalam 

hal ini LPPI melakukan persiapan yang meliputi perencanaan dan pendanaan. 
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Perencanaan meliputi pematangan secara konsep, menyusun panitia 

pengurus program, koordinasi dengan prodi-prodi berkaitan dengan 

penetapan jadwal, serta penyusunan bahan ajar yang diperlukan. Kemudian 

pendanaan dalam hal ini berkaitan dengan kejelasan dana untuk pembiayaan 

program secara unum. Namun dari segi tujuan pengembangan program yaitu 

mahasiswa dapat membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar, serta fasih 

dalam membaca Al-Qur’an hingga kini belum terealisasi sepenuhnya, sebab 

kesadaran mahasiswa akan pentingnya membaca Al-Qur’an masih kurang, 

kebanyakan dari mereka menganggap program ini hanya sebatas formalitas 

untuk mendapatkan sertifikat saja. 

2. Hasil evaluasi input (masukan) secara umum, berdasarkan data-data yang 

telah diperoleh berkaitan dengan input atau  masukan dalam program 

bimbingan baca Al-Qur’an dapat diketahui bahwa dalam menentukan 

kemampuan awal mahasiswa pihak LPPI melakukan proses placement test. 

Dampak pada perkembangan kemampuan mahasiswa dalam membaca Al-

Qur’an bervariasi pada tiap kelasnya. Hal ini diperoleh berdasarkan evaluasi 

yang dilakukan LPPI baik kepada mahasiswa maupun pengajar. Dalam 

Proses penentuan atau perekrutan pengajar, diperoleh berdasarkan kriteria 

yang telah ditentukan oleh pihak LPPI melalui open recruitment. 

Ketersediaan sarana dan prasarana khususnya meja untuk pembimbing 

jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah kelompok yang melaksanakan 

bimbingan. Dari segi respon mahasiswa dalam program ini bervariasi pada 

tiap-tiap kelas. Tidak sedikit mahasiswa yang menganggap program ini 
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hanya sebagai formalitas untuk mendapatkan sertifikat saja. Tetapi ada pula 

mahasiswa yang antusias dan semangat dalam mengikuti program ini. 

Kesadaran mahasiswa akan pentingnya membaca Al-Qur’an perlu 

ditingkatkan lagi, agar kualitas yang dihasilkan dari program bimbingan 

baca Al-Qur’an ini semakin baik, artinya tidak hanya sekedar bisa membaca 

Al-Qur’an, namun dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Hasil evaluasi process (proses) menunjukkan secara umum berdasarkan 

data-data yang diperoleh terkait dengan komponen  proses pada program 

bimbingan baca Al-Qur’an, bahwa LPPI menetapkan jadwal program 

bimbinga baca Al-Qur’an dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada 

prodi-prodi. Namun masih perlu beberapa perbaikan terkait dengan 

penetapan jadwal, agar tidak berubah-ubah ketika program sudah berjalan. 

Dalam pelaksanaannya selama program berlangsung masih ada beberapa 

kelompok yang jadwalnya masih berubah. Keterlambatan mahasiswa yang 

sering terjadi, seharusnya bisa diminimalisasi jika ada ketentuan yang lebih 

tegas lagi. Metode yang digunakan dalam program bimbingan baca Al-

Qur’an ditentukan oleh LPPI yaitu dengan menggunakan metode sorogan, 

karena cukup efektif saat diterapkan dalam proses pembelajaran BBA. 

Terkait dengan gaya mengajar, hal itu diserahkan kepada masing-masing 

pengajar . Hambatan-hambatan yang terjadi pada saat proses pelaksanaan 

program dapat dijadikan pertimbangan-pertimbangan oleh LPPI terkait 

dengan perbaikan program untuk kedepannya. Evaluasi yang dilakukan oleh 

pihak LPPI mencakup evaluasi kepada pengajar dan mahasiswa, sehingga 
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dapat melakukan perbaikan jika terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan 

program tersebut. 

4. Evaluasi product (hasil) berdasarkan data-data yang telah diperoleh, secara 

umum  menunjukkan bahwa pencapaian hasil kelulusan program bimbingan 

baca Al-Qur’an di setiap fakultas berbeda-beda. Pada Fakultas teknik 

peningkatan kelulusan dari tahun 2014 hingga 2015 ialah sebesar 14%. 

Sedangkan peningkatan kelulusan program BBA pada Fakultas Teknik dari 

tahun 2015 hingga 2016 hanya sebesar 1%. Pada Fakultas Pertanian 

peningkatan kelulusan dari tahun 2014 hingga 2015 ialah sebesar 9%. 

Sedangkan peningkatan kelulusan program BBA pada Fakultas Pertanian 

dari tahun 2015 hingga 2016 ialah sebesar 18%. Pada Fakultas Kedokteran 

dan Ilmu Kesehatan peningkatan kelulusan dari tahun 2014 hingga 2015 

ialah sebesar 7%. Sedangkan peningkatan kelulusan program BBA pada 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dari tahun 2015 hingga 2016 ialah 

sebesar 8%. 

 Peningkatan kelulusan  pada Fakultas Ekonomi dari tahun 2014 hingga 

2015 ialah sebesar 2%. Sedangkan peningkatan kelulusan program BBA 

pada Fakultas Ekonomi dari tahun 2015 hingga 2016 ialah sebesar 5%. 

Peningkatan kelulusan pada Fakultas ISIPOL dari tahun 2014 hingga 2015 

ialah sebesar 12%. Sedangkan presentase  kelulusan program BBA pada 

Fakultas ISIPOL  dari tahun 2015 hingga 2016 ialah  tetap yaitu 44%. 

Tingkat kelulusan pada Fakultas Hukum selalu mengalami penurunan. Pada 

tahun 2014 hingga 2015 presentase hasil kelulusan mengalami penurunan 
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sebesar 3%. Sedangkan pada tahun 2015 hingga 2016 presentase hasil 

kelulusan mengalami penurunan sebesar 2%. Peningkatan kelulusan pada 

Fakultas Agama Islam dari tahun 2014 hingga 2015 ialah sebesar 18%. 

Sedangkan peningkatan kelulusan program BBA pada Fakultas Agama 

Islam dari tahun 2015 hingga 2016 ialah sebesar 2%.  

 Tingkat kelulusan pada Fakultas Pendidikan Bahasa dari tahun 2014 hingga 

2015 mengalami penurunan sebesar 11%. Sedangkan pada tahun 2015 

hingga 2016 presentase kelulusan program BBA pada Fakultas Pendidikan 

Bahasa mengalami peningkatan sebesar 19%. Tingkat kelulusan pada 

Fakultas Vokasi pada tahun 2014 hingga 2015 mengalami  penurunan 

sebesar 23%. Sedangkan pada tahun 2015 hingga 2016 presentase hasil 

kelulusan mengalami peningkatan sebesar 5%. Presentase hasil kelulusan 

secara keseluruhan yang diperoleh dari tahun 2014 hingga tahun 2016 

belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, hanya meningkat 5 – 6%. 

Namun demikian, dengan adanya perbaikan setiap tahunnya diharapkan 

akan meningkatkan presentase lulusan yang dihasilkan, tidak hanya secara 

kuantitas saja, namun secara kualitas juga meningkat. 

  

B. Saran-saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap program bimbingan 

baca Al-Qur’an di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dijelaskan 

pada bab sebelumya, maka peneliti merekomendasikan agar program bimbingan 



108 

 

baca Al-Qur’an ini tetap dan harus dilanjutkan dengan memperbaiki hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Hendaknya pihak LPPI selaku pengelola program dapat menambah jumlah 

pertemuan dalam pelaksanaan program bimbingan bimbingan baca Al-Qur’an, 

karena untuk mahasiswa yang tingkat kemampuannya masih rendah (kelas D 

dan E) dengan pertemuan yang hanya satu kali seminggu, dirasa masih kurang 

efektif.  

2. Penetapan jadwal harus dilakukan dengan lebih pasti lagi, agar penjadwalan 

tidak berubah, dan tidak berganti sewaktu-waktu. 

3. Hendaknya kepada para pengajar untuk selalu meningkatkan kualitas dirinya, 

baik dalam hal penggunaan pendekatan-pendekatan atau penggunaan media 

pada saat mengajar, sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang lebih 

bersemangat lagi. 

 

C. Kata Penutup 

Alhamdulillah, puji syukur peneliti ucapkan atas izin dan rahmat Allah Swt, 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terimakasih 

sedalam-dalamnya peneliti ucapkan kepada pihak-pihak yang telah mendukung 

dalam proses penyusunan skripsi ini. Tentunya dalam penelitian ini peneliti  

menyadari bahwa masih terdapat banyak kesalahan maupun kekeliruan. Kritik dan 

saran yang membangun dari para pembaca sangat peneliti harapkan untuk 

memperbaiki diri agar kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi. Demikian 
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penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, 

dan bagi para pembaca umumnya. 

 


