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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Secara khusus dari hasil penelitian ini dapat ditarik simpulan dalam 

menjawab ketiga rumusan masalah penelitian ini berdasarkan analisis, sebagai 

berikut: 

1. Pengkajian Tafsir di Lembaga Pengajian dan Pengkajian Alquran (LPPQ) 

IAIN Antasari Periode 2016. 

 

Pengkajian Tafsir di Lembaga Pengajian dan Pengkajian Alquran (LPPQ) 

IAIN Antasari Periode 2016 merupakan sebuah Pengkajian khusus mempelajari 

tafsir ayat-ayat Alquran, Adapun kitab yang digunakan adalah Kitab Ibnu Katsir 

serta materi yang diajarkan materi surah-surah pendek juz ‘amma dan pengkajian 

tafsir di Lembaga Pengajian dan Pengkajian Alquran (LPPQ) menggunakan metode 

ceramah dan tanya jawab untuk lebih memudahkan para mahasiswa yang berfikir 

kritis. 

2. Kendala-kedala yang dihadapi pada Pengkajian Tafsir di Lembaga 

Pengajian dan Pengkajian Alquran (LPPQ) IAIN Antasari Periode 2016. 

 

Adapun kendala-kendala yang ada di Pengkajian Tafsir di Lembaga 

Pengajian dan Pengkajian Alquran (LPPQ) IAIN Antasari Banjarmasin Periode 

2016, yaitu:  

a. Jadwal Pengkajian 

b. Pengajar Pengkajian 

c. Pengurus Pengkajian 
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d. Peserta Pengkajian 

3. Solusi-solusi pada Pengkajian Tafsir di Lembaga Pengajian dan Pengkajian 

Alquran (LPPQ) IAIN Antasari Periode 2016. 

 

Adapun solusi-solusi Pengkajian Tafsir di LPPQ (Lembaga Pengajian dan 

Pengkajian Alquran) IAIN Antasari Banjarmasin Periode 2016, yaitu: 

a. Jadwal Pengkajian 

b. Pengajar Pengkajian 

c. Pengurus Pengkajian 

d. Peserta Pengkajian 

B. Saran 

IAIN Antasari Banjarmasin yaitu perguruan tinggi yang sangat dikenal dan 

diminati masyarakat dan menjadi pilihan pelajar untuk menimba ilmu di sana 

terutama tentang keislamannya dan juga ilmu umumnya.  

Untuk para pengurus inti dan khususnya di bidang pengkajian tafsir ini 

untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi keaktifan mahasiswa dalam 

mengkaji Alquran dengan mengikuti Pengkajian Tafsir dan selalu memotivasi 

betapa pentingnya mempelajari Tafsir Alquran. 

Untuk para mahasiswa hendaknya memanfaatkan kesempatan yang ada ini 

untuk bisa mengkaji lebih mendalam yang diadakan oleh LPPQ dan tetap istiqomah 

untuk mengikuti pengkajian tafsir. Untuk para donatur-donatur yang memiliki harta 

yang lebih agar bias menyisihkan sebagian hartanya untuk Lembaga Pengajian dan 

Pengkajian Alquran (LPPQ) IAIN Antasari Banjarmasin. Karena dengan bantuan 

itu sangat berarti dan berguna untuk kelancaran pengkajian tersebut.   
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Diharapkan pada Rektorat IAIN Antasari Banjarmasin untuk terus 

memperhatikan dan bekerjasama dengan LPPQ IAIN Antasari Banjarmasin. Hal 

ini diharapkan agar LPPQ bisa terus membina para mahasiswa dalam mempelajari 

Alquran. Sehingga perannya sebagai organisasi satu-satunya di IAIN Antasari 

Banjarmasin yang khusus bergerak dibidang Alquran terus berjalan dengan baik. 

 

 


