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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang bagaimana pembelajaran seni

baca al-Qur`an di UKM HIQMA UIN Raden Intan Lampung, maka penulis dapat

menyimpulkan bahwa pembelajaran seni baca al-Qur`an meliputi 4 aspek: yang

pertama, materi pembelajaran yang ada di UKM HIQMA adalah tajwid, fashohah,

teknik pernafasan, teknik vokal, maqom lagu dan solawat Nabi. Kedua, Metode

pembelajaran yang diajarkan adalah metode sima’i dan  metode tausyikh, yang ketiga

Strategi yang digunakan adalah latihan suara dan pernafasan yang menjadikan peserta

setiap tahunnya dapat meraih kejuaraan di ajang MTQ, dan yang keempat

pelaksanaan yang ada di UKM HIQMA mulai dari tingkat dasar, menengah dan

lanjutan adalah mengetes peserta satu per satu peserta, kemudian mengevaluasi

bacaan peserta, setelah itu hasil evaluasi diberikan kepada pelatih dan pelatih

memberikan materi sesuai kemampuan peserta.

B. Rekomendasi

Keberadaan UKM HIQMA di UIN Raden Intan Lampung sebagai unit

kegiatan mahasiswa yang memprioritaskan bidang tilawah dapat menghantarkan

tujuan yang telah diharapkan sehingga peserta mempunyai kemampuan seni baca al-
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Qur`an yang baik, fasih dan benar sesuai kaidah yang telah ditentukan. Untuk itu

penulis menyampaikan saran-saran antara lain:

1. Kepada Institut

Hendaknya institut menyediakan tempat belajar tilawah, agar efektif dna

berjalan sesuai yang diharapkan. Dan menjadikan qori’ qori’ah berkembang

khususnya dilingkungan kampus, umumnya di masyarakat luas.

2. Kepada pengurus UKM HIQMA

Untuk lebih membuat kurikulum pembelajaran tilawah, agar hasil yang

diharapkan sesuai dengan visi dan misi UKM HIQMA

3. Kepada para pelatih

Dalam pembelajaran, hendaknya pelatih lebih mempersiapkan materi yang

akan diberikan kepada peserta dan sesuai kurikulum yang telah ditetapkan, agar

materi yang tersampaikan terorganisir dan efektif.

4. Kepada peserta

Untuk keberhasilan peserta, peserta hendaknya lebih istiqomah dan aktif

dalam belajar, bukan hanya pada hari sabtu, tetapi pada hari lain diluar pembelajaran.

C. Penutup

Sebagai kata akhir dalam tesis ini, penulis mengucapkan rasa syukur kehadirat

Allah SWT, karena berkat rahmat, karunia dan hidayah Nya sehingga penulis dapat
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menyelesaikan tesis ini, walaupun banyak kendala yang terjadi dalam proses

penyusunannya, namun tesis ini dapat terselesaikan juga.

Dalam penyusunan tesis ini penulis sangatlah menyadari akan kekurangan dan

kejanggalan, sehingga demikian tentunya masih jauh dengan apa yang diharapkan.

Hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kurangnya kemampuan pada diri penulis.

Oleh karena itu pennulis mengharapkan saran dan koreksinya kepada semua pihak

demi mengembangkan wawasan berfikir penulis.

Hanya kepada Allah SWT penulis memohon ampun dan kepada semua pihak

yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini penulis mengucapkan terima kasih

yang tak terhingga.

Pada akhirnya penulis mengharapkan kiranya tulisan ini dapat memberikan

sumbangan pemikiran kepada pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya.

Aamiiinn.


