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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul Upaya Guru 

PAI Dalam Mengatasi Kesulitan Membaca Al-Qur’an Siswa di SMP 

Negeri 1 Semen Kediri. Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi, 

wawancara serta dokumentasi dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kesulitan yang ditemui siswa di SMP Negeri 1 Semen Kediri dalam 

membaca Al-Qur’an 

a. Kesulitan membaca Al-Qur’an dalam melafalkan huruf hijaiyah. 

b. Kesulitan membaca Al-Qur’an dalam hal kelancaran membaca Al-

Qur’an. 

c. Penguasaan dalam penguasaan tajwid. 

2. Upaya guru pendidikan agama islam dalam mengatasi kesulitan 

membaca Al-Qur’an  siswa di SMP Negeri 1 Semen Kediri 

a. Mengadakan bimbingan membaca Al-Qur’an secara intensif. 

b. Melaksanakan program sekolah yaitu pengembangan diri yang di 

dalamnya terdapat adanya bimbingan untuk peserta didik yang 

mengalami kesulitan membaca Al-Qur’an 

c. Guru bekerja sama dengan orang tua wali murid dan guru guru 

lainnya untuk memotivasi anak agar semangat belajar dan 
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membaca Al-Qur’an disekolah maupun di TPQ didaerahnya 

masing-masing. 

d. Menciptakan kondisi yang baik pada waktu proses belajar 

mengajar dengan metode yang menarik.  

Selain itu faktor pendukung dan penghambat guru dalam mengatasi 

kesulitan membaca Al-Qur’an siswa di SMP Negeri 1 Semen Kediri 

a. Faktor pendukung 

1) Tersediannya saran prasarana atau mushola sebagai tempat 

kegiatan keagamaan. 

2) Dukungan dari lembaga sekolah. 

3) Kemampuan dari diri siswa sendiri yang memang sudah bisa 

membaca Al-Qur’an. 

b. Faktor penghambat 

1) Kurang adanya minat dan motivasi siswa pada mata pelajaran 

pendidikan agama islam. 

2) Kurangnya motivasi dan kesadaran dari pihak keluarga tentang 

belajar Al-Qur’an 

3) Cara bergaul siswa disekolah maupun di masyarakat. 

 

B. Saran-saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis memberikan 

saran atau masukan yang mungkin dapat berguna bagi lembaga yang 

menjadi objek penelitian yaitu: 
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1. Bagi Guru PAI 

Sudah seharusnya bagi guru Pai dapat mengembangkan strategi 

pembelajaran terutama untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

membaca Al-Qur’an. Dan juga alangkah baiknya jika guru PAI dapat 

mempererat hubungan silaturrahim kepada orang tua siswa sekaligus 

mitra kerja sama untuk mengembangkan potensi siswa dalam membaca 

Al-Qur’an. 

2. Bagi Siswa 

Siswa perlu melakukan berulang kali materi yang diberikan oleh 

guru untuk melancarkan bacaan Al-Qur’an disekolah, karena 

menyeimbangkan antara prestasi umum dengan prestasi agama 

merupakan pondasi utama diri seorang muslim. 

3. Bagi orang tua 

Sebaiknya orang tua dapat menciptakan situasi dan kondisi rumah 

yang memberikan rangsangan yang positif dalam mengembangkan 

minat baca Al-Qur’an seperti buku iqro’, Juz Amma’, dan buku-buku 

yang berhubungan dengan tulisan arab. Selain itu orang tua juga harus 

memberikan perhatian terhadap perkembangan anak dalam belajar Al-

Qur’an dan dapat menjadi contoh tauladan yang baik bagi anaknya. 

 


