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 BAB V  

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dengan mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian serta 

berdasarkan data dan analisis data yang diperoleh , penulis dapat menyimpulkan 

beberapa hal berikut ini : 

1. Upaya orang tua dalam meningkatkan minat baca tulis Al-qur’an pada 

anak usia dini di TK Islam Al-Azhar adalah memberikan les mengaji, 

memberikan hadiah atau reward, memberi contoh langsung pada anak 

dengan cara mengajak anak membaca Al-Qur’an bersama-sama secara 

rutin di rumah, memberikan cerita teladan ,selalu bekerjasama dengan 

pihak sekolah. 

2. Upaya guru dalam meningkatkan minat baca tulis Al-Qur’an pada anak 

usia dini di Taman Kanak-Kanak Islam Al-Azhar, memberikan reward 

atau hadiah bagi anak yang memiliki pretasi bagus, dan memberikan cerita 

teladan yang menginspirasi anak agar mudah meniru.  

3. Upaya TK Islam Al-Azhar dalam meningkatkan minat baca tulis Al-

Qur’an pada anak usia telah dilakukan oleh pihak lembaga atau yayasan 

yaitu bagian bidang pengembangan pendidikan dan keagamaan, dalam hal 

ini  Yayasan telah  memasukan program pembelajaran baca tulis Al-

Qur’an dengan metode tilawati dijenjang kelas TK A dan TK B sebagai 

kegiatan intra wajib yang harus diikuti seluruh siswa yang dijadwalkan 

empat hari dalam lima hari belajar. Untuk mendukung kegiatan lembaga 
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menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya serta 

melengkapi sarana prasarana guna memperlancar jalanya kegiatan baca 

tulis Al-Qur’an pada anak usia dini di TK Islam Al-Azhar surabaya. 

4. Faktor pendukung dalam upaya meningkatkan minat baca tulis Al-Qur’an 

pada anak usia dini di TK Islam Al-Azhar adalah adanya kerjasama 

orangtu murid dan guru, sekolah/yayasan dan murid-murid TK Islam Al-

Azhar yang mempunyai semangat dalam belajar, tersedianya sarana dan 

prasarana yang lengkap guna menunjang kegiatan baca tulis AL-Qur’an. 

Adapun faktor penghambatnya adalah guru yang kurang memiliki 

kreatifitas dalam mengajar sehingga kurang menarik minat belajar anak.  

Kendala yang lain adalah murid yang moody serta cara belajar  yang 

berbeda-beda, hal ini harus mendapat perhatian khusus dari guru di 

sekolah juga orang tua di rumah bagaimana peran dan pola asuh mereka. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka untuk 

meningkatkan minat baca tulis Al-Qur’an pada anak usia dini di TK Islam 

Al-Azhar 15 saran dari penulis adalah : 

1. Orangtua murid lebih berperan dalam meningkatkan minat baca tulis 

Al-Qur’an pada anak usia dini karena keberhasilan anak-anak 

termasuk pendidikanya dipengaruhi oleh sejauh mana orangtua mampu 

membantu dalam proses kegiatan tersebut. 
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2. Guru agar lebih meningkatkan kompetensi dan kreatifitas dalam 

kegiatan mengajar baca tulis Al-Qur’an pada anak usia dini serta 

memperhatikan penggunaan metode mengajar yang sesuai dengan cara 

belajar anak usia dini. 

3. Bagi lembaga yayasan Al-Azhar agar lebih mendukung program 

kegiatan baca tulis Al-Qur’an serta melengkapi sarana prasarana yang 

masih kurang. 

 


