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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang berjudul  “ Strategi

Pembelajaran Al-Qur’an di Madrasah Murottilil Qur’an (MMQ) Lirboyo

Kediri”. MMQ adalah unit pendidikan yang khusus menangani bidang Al-

Qur’an, yang tujuannya adalah mencetak kader-kader handal yang bermental

dan berwawasan Qur’aniy. Demi meningkatkan pemahaman siswa dalam hal

ilmu tajwid dan wawasan yang terkait dengan ilmu Al-Qur’an maka disetiap

tingkatan diberi meteri dengan menggunakan buku/kitab yang merupakan

karya-karya dari beliau Maftuh Basthul birri sendiri. Di MMQ ditargetkan

harus sampai mampu merubah kebodohan-kebodohan dan kemerosotan

bacaan orang umum. Maka di samping ilmunya di pelajari, juga harus mapu

didikan langsung dengan hafalan atau harus sampai hafal. Pada tingakt Jet

Tempur, Ibtidaiyah dan Tsanawiyah menekaankan pada praktek tajwid dan

bacaan ghorib dengan mengunakan strategi demontrasi, klasikal baca sima,

klasikal individu, komunikatif dan sistematis dalam proses pembelajarannya

menggunakan system drill siswa dituntut untuk sering berlatih membaca

dengan bacaan yang fasih dan mujawwid.

Tingkatan berikutnya aliyah dan tahafudz pada dua tingkatan ini

menggunakan strategi CBSA, siswa dituntut untuk berfikir sendiri mencari

kesalahannya tanpa diberitahu oleh beliau Maftuh Basthul Birri. Semua

tingkatan di MMQ mengajinya secara talaqqi dan mushafahah hal ini kerena
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untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pembelajaran sesuai dengan

apa yang menjadi target dari MMQ yaitu sampai mampu merubah

kebodohan-kebodohan dan kemrosotan bacaan orang umum. Maka disamping

ilmunya dipelajari, juga harus mampu didikan langsung dengan hafalan atau

harus sampai hafal.

B. Saran

Dari hasil pengamatan di madrasah Murottitil Qur’an (MMQ) Lirboyo

Kediri jumlah santrinya semakin hari semakin banyak dari sini berarti

kualitasnya memang sudah bisa dipetanggungjawabkan, akan tetapi dengan

bertambahnya santri harus juga dibarengi dengan menjaga kualitasnya, oleh

karena itu penulis hanya memberikan sedikit masukan saran yang mungkin

berguna bagi perkembangan Madrasah Murottitil Qur’an (MMQ) Lirboyo

Kediri.

1. Perlunya memperketat seleksi kenaikan tingkat dalam setiap jenis jenjang

agar terjaga kualitasnya, sehingga menghasilkan generasi qur’ani yang

handal.

2. Perlunya sosialisasi jet tempur ini secara meluas sehingga kelak cita-cita

menyeragamkan Qur’an dengan Rosm Usman yang orisinil bisa terwujud.

3. Mengadakan seminar tentang mengapa kita harus menggunakan Al-Qur’an

yang Rosm Usmani.


