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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Simpulan 

Berdasarkan paparan dan analisis data sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan yaitu sebagai berikut: 

1. Evaluasi konteks terkait visi dan misi, lingkungan masyarakat, penerima 

manfaat, kebutuhan-kebutuhan, dan sumber daya, sudah baik. Program ini 

bermanfaat bagi Ustadz-ustadzah, kepala unit, dan orang tua santri TK/TP. 

Alquran untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang hasil 

belajar selama ini di unit taman pendidikan Alquran. 

2. Evaluasi masukan terkait peserta Munaqasyah, tim munaqisy, kurikulum, 

anggaran dana, sarana-prasana, dan prosedur penerimaan calon peserta 

Munaqasyah Santri sudah baik. Namun perlu peningkatan terutama tempat 

penyelenggaraan program Munaqsyah Santri. 

3. Evaluasi proses terkait proses berlangsungnya program Munaqasyah Santri 

taman pendidikan Alquran, seperti metode tes tim munaqisy, materi yang 

diujikan, dan bentuk munaqasyah sudah baik. 

4. Evaluasi produk terkait data hasil Munaqsyah Santri taman Pendidikan 

Alquran. Santri Kecamatan Banjarmasin Selatan mendominasi hasil 

kualifikasi sangat baik. Adapun keseluruhan secara tertulis peserta 

Munaqasyah Santri yang memperoleh predikat sangat baik sebanyak 476 dari 
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661 santri (72, 01%) dan secara lisan sebanyak 408 orang dari 688 santri 

(59,30 %). 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka direkomendasikan program 

Munaqsyah Santri baik untuk dilanjutkan, dengan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Sarana-prasarana berupa tempat pelaksanaan perlu dicarikan alternatif seperti 

di Iqro Mahligai Alquran supaya pelaksanaannya lebih kondusif. 

2. Ketersediaan tim munaqisy yang mumpuni dibidangnya harus terus dibina, 

dilatih, dan diperhatikan, serta dibuktikan dengan sertifikat sebagai syarat 

menjadi tim munaqisy. 

3. Perlu dimasukkan materi Dinul Islam sebagai salah satu bidang materi 

Munaqasyah Santri secara lisan, karena di unit-unit taman pendidikan Al-

Qur’an yang ada di Kota Banjarmasin telah mengajarkan materi Dinul Islam. 

4. Administrasi dan kelengkapan persyaratan daftar Munaqsyah Santri sudah 

bagus, namun perlu dikelola serta diseragamkan bentuk atau formatnya. 

Karena hal ini terkait kesiapan santri baik meliputi penguasaan materi 

maupun administrasi dalam mengikuti program Munaqasyah Santri. 

5. Perlu dibuatkan buku atau rancangan panduan pelaksanaan Munaqasyah 

Santri yang memuat SOP (standar operasional prosedur), agar pelaksanakan 

program ini selanjutnya lebih terorganisir dan lancar. 

6. Secara umum program Munaqasyah Santri mendapatkan hasil yang baik. 

Namun, jika dicermati lebih dalam, tes tertulis menunjukkan hasil yang lebih 
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tinggi dibandingkan dengan hasil tes lisan, hal ini menunjukkan perlu adanya 

perbaikan bacaan para santri atau tahsin metode Iqro. 


