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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. TPQ An – Nahdy dalam manajemen pembelajarannya melaksanakan penerapan 

fungsi-fungsi manajamen pendidikan yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, pengawasan dan Evaluasi. 

a. Perencanaan: dalam perencanaan pembelajaran Kepala TPQ dan dewan guru 

melakukan musyawarah dan memiliki program kerja tahunan tertulis dan 

secara administratif sudah terlaksana 

b. Pengorganisasian: TPQ memiliki struktur organisasi, kurikulum 

pembelajaran, dan melakukan pembagian kelas serta guru mengajar. 

c. Pelaksanaan: dalam pelaksanaan pembelajaran TPQ sudah melaksanakan 

tahapan pembelajaran secara tersusun mulai dari kegiatan pembuka sampai 

kegiatan akhir. Dan dalam pelaksanaannya menggunakan metode tilawati 

sebagaimana yang sudah direncanakan dalam tahap perencanaan. 

a. Pengawasan: TPQ melakukan pengawasan terhadap guru yang diawasi 

langsung oleh Kepala TPQ dan santri yang di awasai oleh  seluruh guru. 

d. Evaluasi: melakukan tiga evaluasi, yaitu pre tes, harian dan kenaikan jilid. 

2. TPQ Yanbu’ul Qur’an dalam pembelajarannya melaksanakan penerapan fungsi-

fungsi manajamen Pendidikan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

pengawasan dan Evaluasi. 
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b. Perencanaan: dalam perencanaan pembelajaran Kepala TPQ dan dewan guru 

melakukan musyawarah dan belum memiliki program kerja tahunan tertulis 

atau secara administratif belum terlaksana 

c. Pengorganisasian: TPQ memiliki struktur organisasi, kurikulum 

pembelajaran, dan melakukan pembagian kelas serta guru mengajar. 

d. Pelaksanaan: dalam pelaksanaan pembelajaran TPQ sudah melaksanakan 

tahapan pembelajaran secara tersusun mulai dari kegiatan pembuka sampai 

kegiatan akhir. Dan dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya menggunakan 

metode yanbu’a sebagaimana yang sudah direncanakan dalam tahap 

perencanaan. 

e. Pengawasan: TPQ melakukan pengawasan terhadap guru yang diawasi 

langsung oleh pengasuh TPQ dan santri yang di awasai oleh  seluruh guru. 

f. Evaluasi: TPQ melakukan evaluasi harian dan evaluasi semester. 

 

B. Saran 

Dengan adanya penelitian ini, maka ada beberapa saran yang akan penulis 

sampaikan. Adapun saran yang perlu penulis sampaikan kepada:  

1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu khususnya Bidang 

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam (PAPKIS), selaku instansi 

yang membawahi Taman Pendidikan Al – Qur’an yang ada dilingkup LPTQ, 

hendaknya selalu mendukung kegiatan di TPQ dengan berbagai kebijakan 

program, bantuan dana, fasilitas atau sarana prasarana pendidikan maupun 

peningkatan sumber daya manusianya dengan memberikan pelatihan-pelatihan 

guna meningkatan kompetensi guru TPQ. 
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2. Kepala TPQ dapat belajar atau mencontoh dan bertukar pengalaman serta 

informasi dalam mengelola TPQ yang dipimpinnya terutama kepada TPQ yang 

manajemennya lebih baik dan memiliki banyak prestasi, sehingga mutu TPQ 

meningkat, dan selalu mendapatkan kepercayaan  masyarakat. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi, 

ambil yang baiknya, tambahkan kekurangannya dalam penelitian  Anda 

selanjutnya. 

 

 

 


