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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dari masalah dan hasil penelitian yang telah 

penulis lakukan, dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Kemampuan membaca Alquran pada mahasiswa PGMI angkatan 2015 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin berdasarkan 

kefasihan membaca Alquran dengan makharijul huruf dikategorikan mampu 

dengan nilai rata-rata (mean) 85,77. Kemampuan membaca Alquran 

berdasarkan kaidah ilmu tajwid dikategorikan cukup mampu dengan nilai rata-

rata (mean) yaitu 77,42. Sedangkan berdasarkan kemampuan menerjemahkan 

Alquran dapat dikategorikan kurang mampu dengan persentase terbesar 

menempati skor 2 yaitu 34%. Hal ini disebabkan karena kurangnya minat dan 

latihan serta pengulangan mahasiswa dalam belajar Alquran, sehingga sebagian 

besar dari mereka masih kesulitan dalam memahami kaidah ilmu tajwid secara 

tepat dan kesulitan dalam menerjemahkan Alquran secara harfiah; 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca Alquran pada 

mahasiswa PGMI angkatan 2015 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 

Antasari Banjarmasin terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal meliputi pengalaman belajar yang cukup baik, seringnya dalam melatih 

dan mengulangi bacaan, memiliki motivasi yang sangat baik, serta memiliki 

minat yang cukup baik. Adapun faktor eksternal meliputi keluarga, sekolah, 
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dan masyarakat yang telah memberikan dorongan untuk belajar membaca 

Alquran dengan baik; 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis akan 

memberikan saran yang dapat membangun sebagai tindak lanjut dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, sebagai berikut: 

1. Adanya penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan tentang cara membaca Alquran yang benar berdasarkan 

makharijul huruf maupun kaidah ilmu tajwidnya; 

2. Bagi pihak jurusan PGMI, agar dapat lebih melakukan bimbingan, motivasi 

maupun arahan kepada mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan-

kemampuan dasar yang nantinya dapat mendukung kemampuannya dalam 

mengajar, salah satunya seperti kemampuan membaca dan menerjemahkan 

Alquran ini; 

3. Bagi mahasiswa diharapkan dapat lebih memperhatikan dan meningkatkan 

kemampuan membaca Alquran yang sesuai dengan makharijul huruf dan 

kaidah ilmu tajwid yang benar, serta lebih menggali pengetahuan terkait ilmu 

menerjemahkan Alquran. Agar nantinya dapat mengkaji ilmu Alquran dengan 

lebih baik dan mendalam; 

 


