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BAB V 

PENUTUP 

 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penulisan yang telah dilakukan, dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut:  

1. Kemampuan membaca Alquran mahasiswi Pendidikan Agama Islam di 

LPPQ UIN Antasari Banjarmasin dilihat dari hasil perolehan skor membaca 

Alquran termasuk kategori mampu, hal ini dapat dilihat dari data tentang 

kemampuan mahasiswa melafalkan makharijul huruf dan tajwid dengan baik 

dan benar. 

2. Faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca Alquran mahasiswi 

Pendidikan Agama Islam di LPPQ UIN Antasari Banjarmasin antaralain:  

a. Latar belakang pendidikan menunjukan bahwa mahasiswi yang berlatar 

belakang pondok pesantren dan sekolah yang berbasis agama islam lebih 

banyak dari pada yang berasal dari sekolah umum. Namun tidak menutup 

kemungkinan untuk yang berlatar belakang SMA karena dilihat dari data 

yang ada mahasiswi yang berlatar SMA mampu dalam membaca Alquran. 

b. Minat, dari segi kehadiran, tekun dalam belajar (mengulang-ulangi 

pelajaran) dan rajin dan memiliki jadwal bahwasanya minat yang besar 

dalam mempelajari cara membaca Alquran yang baik dan benar sesuai 

dengan kaidah ilmu tajwid juga sangat berpengaruh terhadap bacaan 

Alquran. Oleh sebab itu mereka mau meluangkan sedikit waktunya dan 
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memberi perhatian khusus untuk menghadiri pembelajaran Alquran di 

LPPQ UIN Antasari Banjarmasin. 

c. Lingkungan, dari data yang didapat bahwasanya lingkungan tempat 

sangat mendukung terhadap pembelajaran Alquran.  

Jadi, latar belakang pendidikan, minat dan lingkungan semuanya 

mendukung terhadap pembelajaran Alquran walaupun dari mereka ada yang 

terhalang kuliah namun semangat dan motivasi untuk terus belajar Alquran tetap 

ada. Dengan demikian jelaslah bahwa kemampuan membaca Alquran pada 

mahasiswi Pendidikan Agama Islam di LPPQ UIN Antasari Banjarmasin termasuk 

kategori mampu. 

 

B. Saran 

1. Kepada para mahasiswi hendaklah lebih giat dan rajin lagi dalam 

mempelajari ilmu Alquran, terlebih lagi ilmu tajwid, karena mahasiswi suatu 

saat akan menjadi mandrasah utama dan pendidik pertama untuk anak-

anaknya maka dengan ini harapan penulis semoga mahasiswa Pendidikan 

Agama Islam lebih memperdalam bacaan Alquran telebih lagi untuk 

Mahasiswi.  

2. Persiapkanlah diri kalian sebelum terjun kemasyarakat secara sungguhan, 

besar harapan semoga Alquran tidak pernah tersaingi oleh kesibukan dan 

banyaknya pekerjaan. Karena disaat kita terjun ke orang banyak maka yang 

paling pertama dilihat yaitu bacaan Alqurannya. 
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3. Kepada ustadz dan ustadzah pengajar di LPPQ UIN Antasari Banjarmasin, 

jangan pernah lelah menanti kedatangan mahasiswa untuk belajar, terus 

berikan motivasi dan inspirasi yang besar kepada mereka, ingatlah 

perjuangan kita tidak sebanding dengan perjuangan Rasulallah Saw . 

Ingatlah orang yang memperjuangkan Alquran pasti dijamin 

kesejahteraannya oleh Allah, dunia ataupun akhiat. Ikhlas jadikan sebagai 

acuan agar apa yang diajarkan terus bertambah keberkahannya.  

4. Kepada pengurus LPPQ UIN Antasari Banjarmasin, teruslah tingkatkan 

kualitas dalam setiap pembelajaran, jalin kerjasama dan pendekatan yang 

baik agar semua program dan rencana berjalan dengan lancar sesuai dengan 

apa yang diinginkan. 


