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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan  

Berdasarkan data-data dan analisis yang penulis paparkan 

mengenai kebiasaan membaca Al-Qur’an pada anak di komplek 

perumahan Krisna Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan 

Banjarmasin Selatan, dapat disimpulkan bahwa dengan 

dilaksanakannya kebiasaan membaca Al-Qur’an pada anak bisa 

dijadikan sebagai rutinitas harian yang berfungsi sebagai penunjang 

dalam membantu anak menghafal Al-Qur’an serta menunjang 

kemampuan anak khususnya mempelajari baca Al-Qur’an secara baik 

dan benar sesuai tajwid dan makhrajnya. Kegiatan  kebiasaan 

membaca Al-Qur’an ini bertujuan agar anak mencintai dan gemar 

membaca Al-Qur’an. Rutinitas membaca Al-Qur’an dilaksanakan 

setiap hari setelah shalat maghrib dirumah. Surah yang dibaca 

merupakan surah pilihan yang menjadi tugas hafalan anak seperti 

surah Ar Rahman, Al Mulk, Yasin dan surah-surah pendek pada juz 

30. Lamanya waktu membaca Al-Qur’an saat dirumah adalah 10-30 

menit. 
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Tempat dilaksanakannya kegiatan membaca Al-Qur’an yaitu 

didalam kamar, diruang tamu, dan di Musholla kecil yang ada di 

dalam rumah. kegiatan membaca Al-Qur’an ini dilakukan dengan dua 

cara yaitu membaca sendiri dan didampingi oleh orang tua, nenek, 

atau kakak dirumah yang berperan sebagai penyimak dan menegur 

bacaan yang salah. Kebiasaan membaca Al-Qur’an pada anak 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendukung meliputi 

bimbingan orang tua, motivasi dari diri sendiri dan dari orang tua serta 

tugas hafalan dari sekolah. Adapun faktor penghambat yaitu meliputi 

banyaknya tugas sekolah (PR), Alokasi waktu, kondisi jiwa dan fisik 

anak serta pengawasan dari orang tua. Kegiatan kebiasaan membaca 

Al-Qur’an ini diharapkan mampu memperlancar bacaan Al-Qur’an 

anak, serta supaya dalam menjalani kehidupan sehari-hari anak akan 

senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah SWT, karena dengan 

pembiasaan seperti ini secara tidak langsung akan mendekatkan diri 

kepada Allah SWT. 
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B. Saran-Saran  

Dalam kegiatan kebiasaan membaca Al-Qur’an di Komplek 

Perumahan Krisna Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan 

Banjarmasin Selatan, penulis memberikan saran kepada orang tua dan 

anak sebagai berikut:  

1. Bagi anak, sebaiknya Pelaksanaan kebiasaan membaca Al-

Qur’an yang telah berjalan agar senantiasa ditingkatkan dan 

diawasi agar bacaan Al-Qur’an semakin baik, mengingat 

betapa pentingnya membaca Al-Qur’an dengan baik dan 

benar bagi setiap umat Islam. 

2. Bagi orang Tua, Untuk pendampingan  saat membaca Al-

Qur’an sebaiknya tidak hanya dilaksanakan sendiri saja tetapi 

bisa didampingi oleh orang tua atau guru yang bisa 

membantu proses membaca Al-Qur’an dengan maksud agar 

lebih baik dalam membaca dan menghayati makna yang 

terkandung dalam Al-Qur’an. 

3. Saat kegiatan membaca Al-Qur’an dirumah, sebaiknya orang 

tua juga ikut membaca Al-Qur’an, karena anak secara 

langsung akan mencontoh orang tuanya Sehingga  ia menjadi 

gemar dan cinta membaca Al-Qur’an. 
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Penulis sangat menyadari bahwa dalam tulisan ini masih banyak 

kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, 

dengan tangan terbuka penulis mengharapkan adanya kritik dan saran 

yang membangun dari para pembaca.  

Akhirnya, penulis hanya dapat berharap dan berdoa dengan 

kesederhanaan tulisan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis 

dan para pembaca pada umunya. Serta, semoga skripsi ini dapat 

memberikan kontribusi dan sumbangsih yang positif bagi Masyarakat 

Komplek Perumahan Krisna Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan 

Banjarmasin Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


