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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian melalui data-data yang telah dipaparkan pada bab-bab 

sebelumnya mengenai peran orang tua dalam meningkatkan kemampuan anak 

membaca Al-Qur’an, maka sampailah pada beberapa kesimpulan bahwa : 

1.  Peran orang tua santriwan santriwati di TPA Nurul Huda dan TPA An-Nur dalam 

meningkatkan kemampuan anak membaca Al-Qur’an ialah sebagai berikut : 

a. Mengajarkan Al-Qur’an di Usia Dini. 

b. Memasukkan Anak ke TPA. 

c. Mengajarkan Mengaji di Rumah. 

d. Memberikan Dorongan serta Dukungan Penuh Kepada Anak. 

e. Memberikan Kepercayaan kepada Guru Pengajar. 

f. Meningkatkan Ilmu Keagamaan. 

g. Mencari Tempat Tinggal yang Baik. 

2. Strategi lain yang bisa digunakan oleh orang tua, calon orang tua, dan para pendidik 

guna meningkatkan kemampuan anak membaca Al-Qur’an ialah sebagai berikut : 

a. Mencari Pasangan Hidup yang Baik. 

b. Tidak Memaksa Anak Belajar. 

c. Memberikan Contoh Kepada Anak. 
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d. Menjelaskan kepada Anak tentang Kewajiban Membaca Al-Qur’an. 

e. Mendidik dengan Cara yang Komunikatif dan Menyenangkan. 

f. Memulai Belajar dari Hal yang Mudah. 

g. Istiqamah. 

h. Memberikan Pujian kepada Anak. 

B. Saran-Saran 

Sebagai penutup dari penyusunan Skripsi ini, penyusun menyadari betul akan 

keterbatasan kemampuan dalam mengkaji sumber-sumber pustaka dan menganalis 

permasalahan tentang peran orang tua meningkatkan kemampuan anak membaca Al-

Qur’an ini. Penyusunan Skripsi ini tentu terdapat banyak kekurangan baik dari segi isi, 

pengunaan tata tulis, bahasa, serta manfaatnya. 

Saran yang dapat penyusun berikan bahwa kepada seluruh orang tua, calon 

orang tua, dan juga pendidik lainnya harus memperhatikan dan mempelajari mengenai 

strategi mengajarkan anak membaca Al-Qur’an. Tentunya setiap orang tua, calon orang 

tua, dan para pendidik harus memahami situasi dan kondisi anak, sehingga mampu 

menerapkan strategi yang sesuai agar pembelajaran membaca Al-Qur’an bisa berjalan 

efektif. 

Akhirnya, hanya kepada Allah Ta’ala tempat kembali segala urusan, dan kita 

memohon kepada-Nya agar senantiasa diberikan kemudahan dan kebijaksanaan dalam 

segala urusan dan semoga kita semua berada di bawah naungan kasih dan cinta-Nya. 


