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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pemnbelajaran 

membaca dan menulis Al-Quran melalui metode Yanbu’a, maka dapat peneliti 

simpulkan sebagai berikut: 

Perencanaan pembelajaran membaca dan menulis Al-Quran melalui 

metode Yanbu’a di SD Plus Nurul Aulia ini terbagi atas dua jenis perencanaan, 

yaitu perencanaan pembelajaran yang disusun oleh Tim Keagamaan dan 

perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru Yanbu’a pada masing-masing 

kelas. Perencanaan yang disusun oleh Tim Kegamaan yaitu menentukan tujuan 

pembelajaran, menentukan guru dan pengajar serta menentukan waktu 

pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya itu sendiri berbeda-beda dan 

dibagi ke dalam setiap jenjang sesuai dengan silabus pada setiap jenjang. 

Selanjutnya, perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru Yanbu’a pada 

masing-masing kelas yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

pengorganisasian materi ajar, media dan alat belajar, sumber belajar dan 

perangkat penilaian. 

Pelaksanaan pembelajaran membaca dan menulis Al-Quran melalui 

metode Yanbu’a terbagi ke dalam enam jenjang. Pelaksanaan pembelajaran 

membaca dan menulis Al-Quran melalui metode Yanbu’a ini dilaksanakan sesuai 

jadwal mata pelajaran masing-masing kelas yang telah ditetapkan oleh bagian 

kurikulum sekolah. Adapun pelaksanaan pembelajaran untuk kelas rendah, 

pelaksanaan pembelajaran dilakukan satu pertemuan selama dua jam dalam satu 

minggu, sedangkan untuk kelas tinggi, pelaksanaan pembelajaran dilakukan tiga 

pertemuan dalam satu minggu. Setiap pertemuan dipegang oleh satu guru utama 

dan satu guru pendamping. Dalam im plementasinya, para guru menggunakan 

metode yang sama yaitu metode Yanbu’a dengan cara klasikal seperti  talaqqi dan 

sorogan. Namun, tidak semua guru dapat memanfaatkan media pembelajaran 



98 

 

Firdha Amalia Suryana, 2018 

IMPLEMENTASI METODE YANBU’A DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS 

AL-QURAN DI SD PLUS NURUL AULIA CIMAHI 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

dengan baik. Secara keseluruhan, guru dapat mengelola kelas dengan baik serta 

menggunakan bahasa Indonesia yang cukup baik. Dalam pelaksanaanya pun, 

hampir semua guru merasakan kendala, diantaranya kemampuan daya tangkap 

yang berbeda pada setiap peserta didik. 

Evaluasi pembelajaran membaca dan menulis Al-Quran melalui metode 

Yanbu’a di SD Plus Nurul Aulia telah dilaksanakan dengan sistematis dan telah 

memenuhi standar evaluasi. Guru telah melakukan evaluasi dengan semaksimal 

mungkin. Tim keagamaan SD Plus Nurul Aulia telah menetapkan jenis tes, waktu 

evaluasi, tempat evaluasi, instrumen evaluasi dan pelaksanaannya. Jenis tes yang 

diterapkan adalah berupa tes lisan dan tes tulisan. Waktu pelakasanaannya 

berbeda-beda setiap guru, namun untuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian 

akhir semester (UAS) dilaksanakan dalam waktu yang serentak. Instrumen 

evaluasi yang digunakan berbentuk soal pilihan ganda, isian dan essay. Adapun 

aspek yang dijadikan penilaian terbagi menjadi empat, yaitu tajwid, ilma, do’a dan 

hafalan. Selain itu, SD Plus Nurul Aulia selalu mengadakan evaluasi mata 

pelajaran Yanbu’a. Evaluasi dilakukan oleh tim keagamaan dan ketua yayasan SD 

Plus Nurul Aulia. Evaluasi oleh tim keagamaan dilaksanakan setiap sebulan 

sekali, sedangkan oleh ketua Yayasan dilakukan selama tiga kali ketika Rapat 

Kerja. Berdasarkan evaluasi tersebut diperoleh hasil bahwa peserta didik SD Plus 

Nurul Aulia sebagian besar telah mampu membaca dan menulis Al-Quran dengan 

dibuktikan dengan hasil tes dan hasil berbagai lomba yang diikuti peserta didik 

seperti Musbaqah Tilawatil Quran, kaligrafi dan hifdzil Quran. 

5.2. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pembelajaran membaca dan 

menulis Al-Quran melalui metode Yanbu’a di SD Plus Nurul Aulia dapat 

meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Al-Quran peserta didik. 

Namun, dengan segala keterbatasan penulis dalam penelitian, khususnya dalam 

metode penelitian, pengumpulan data dan analisis, maka peneliti memberikan 

beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:  
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a. Bagi guru Yanbu’a, dalam perencanaan pembelajaran sebaiknya disiapkan 

secara lebih matang dan administratif lagi. Dalam pelaksanaannya pun, 

sebaiknya rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) seharusnya dibawa 

ketika proses pembelajaran berlangsung, sehingga dapat menjadi acuan ketika 

pembelajaran. Selain itu, sebagai guru sebaiknya mampu memanfaatkan 

media pembelajaran dengan sebaik mungkin, agar pembelajaran dapat 

berlangsung secara inovatif dan tidak membosankan. 

b. Bagi orang tua alangkah lebih baiknya memantau perkembangan pendidikan 

Al-Quran di rumah terutama dalam kemampuan membaca Al-Quran pada 

anak. Karena selain di sekolah, peran orang tua sangat besar dalam 

pendidikan agama khususnya dalam mempelajari Al-Quran. Selain itu, 

alangkah lebih baik lagi apabila orang tua mengikuti pelatihan metode 

Yanbu’a yang diadakan oleh SD Plus Nurul Aulia guna sebagai bekal orang 

tua dalam membimbing kemampuan anak dalam membaca dan menulis Al-

Quran 

c. Bagi prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, pembelajaran membaca dan 

menulis Al-Quran melalui metode Yanbu’a ini dapat menjadi rekomendasi 

dalam pembelajaran membaca Al-Quran. Karena metode Yanbu’a tidak 

hanya mengajarkan membaca saja, tetapi didalamnya terdapat materi tajwid 

yang dapat membantu mahasiswa dalam membaca Al-Quran dengan baik dan 

benar sesuai kaidah tajwid. 

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian tentang efektifitas pembelajaran membaca 

dan menulis Al-Quran melalui metode Yanbu’a ini sangat direkomendasikan 

untuk diteliti agar dapat terukur pemanfaatan metode ini secara lebih umum.    


