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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasar pada temuan mengenai penerapan Metode Jama’, 

Audio-Talaqqi, Kitabah dan Gerakan dalam pembelajaran Taḥfīẓ Al-

qurān bagi anak berkebutuhan khusus di SDN 206 Putraco Indah Kota 

Bandung diperoleh hasil yang baik pada aspek perencanaan, 

pelaksananaan dan hasil pada siklus I dan siklus II. Namun, diperoleh 

juga hasil yang kurang baik pada aspek evaluasi dan tindak lanjut. 

Adapun untuk simpulan secara rinci pada penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut. peserta didik 

1. Perencanaan pada siklus I terlaksana kurang maksimal. Hal ini 

terjadi karena diperlukan desain perencanaan pembelajaran yang 

dibuat secara khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang 

sesuai dengan kemampuan ABK serta tidak bisa menyamakan 

peserta didik satu harus seperti peserta didik yang lain dalam 

melakukan pembelajaran karena setiap peserta didik khususnya ABK 

memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Sedangkan, 

pada siklus II karena terus melakukan perbaikan perencanaan setiap 

pertemuan dan setiap siklus, maka perencanaan terlaksana dengan 

baik dan maksimal. 

2. Pelaksanaan pada siklus I proses pembelajaran belum maksimal 

sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Berdasarkan jurnal 

refleksi siklus I bersama observer, maka kelemahan tindakan siklus I 

diperbaiki pada siklus II. Sehingga berdampak pada peningkatan 

belajar. Hal lain yang perlu diperhatikan oleh guru dalam 

melaksanakan pembelajaran kepada ABK adalah dibutuhkan cara,  

desain teknik, pendekatan dan perhatian yang lebih intens secara 

individual sesuai dengan karakter, kebutuhan dan kemampuan 

peserta didik untuk mengetahui sejauh mana perkembangan peserta 

didik disetiap pembelajaran dan mengetahui cara menghadapi dan 

menanganinya serta dibutuhkan kesabaran ekstra, penuh dengan 

keikhlasan, kasih sayang, konsisten  dan ketegasan kepada peserta 

didik. Selain itu, dibutuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik 

antara guru dan orangtua mengenai potensi, minat, bakat  dan 

perkembangan peserta didik, pedidik harus bisa memotivasi, 

mendukung, dan mendorong orangtua agar selalu positif thinking 
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terhadap masa depan anaknya, meskipun memiliki kekurangan tidak 

menjadi hambatan untuk selalu maju dan sukses, serta keyakinan 

terhadap kemampuan anak. 

3. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode 

pembelajaran Taḥfīẓ Al-Qurān sesuai bagi ABK dan membuktikan 

bahwa anak berkebutuhan khusus mampu menghafal Al-Qurān 

dengan segala kekurangannya dan keterbatasannya. Hal ini dapat 

dilihat dari meningkatnya aktivitas guru dan peserta didik serta hasil 

belajar peserta didik disetiap siklus nya. Pada siklus I aktivitas guru 

mencapai (73%) yang dikategorikan cukup baik dan meningkat 

sebesar 10% pada siklus II dengan persentase (83%) yang 

dikategorikan baik. Pada siklus I aktivitas peserta didik mencapai 

(60%) yang dikategorikan cukup aktif dan meningkat sebesar 18% 

pada siklus II dengan persentase (78%) yang dikategorikan aktif. 

Pada pra siklus nilai rata-rata hasil belajar peserta didik mencapai 71 

dengan kriteria nilai cukup baik. Pada siklus I dan Siklus II 

mengalami peningkatan dan perbaikan, yakni pada siklus I nilai rata-

rata hasil belajar peserta didik mencapai 80 dengan kriteria nilai baik 

dan meningkat sebesar pada siklus II yang mencapai nilai rata-rata 

84 dengan kriteria nilai baik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

peneliti menyimpulkan bahwa metode Taḥfīẓ Al-Qurān mencapai 

indikator keberhasilan.  

Demikian hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai 

Penerapan Metode Pembelajaran Taḥfīẓ Al-Qurān  Bagi Anak 

berkebutuhan khusus (ABK) di SDN 206 Putraco Indah  Kota Bandung. 

Namun, hasil dari penelitian ini bukanlah simpulan akhir, masih 

diperlukan penelitian lanjutan oleh orang yang lebih kompeten dan ahli 

di bidangnya.  

 

5.1 Implementasi  

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian 

mengenai Penerapan Metode Pembelajaran Taḥfīẓ Al-Qurān  Bagi Anak 

berkebutuhan khusus (ABK) di SDN 206 Putraco Indah  Kota Bandung, 

terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

pengembangan Metode Pembelajaran Taḥfīẓ Al-Qurān  Bagi Anak 

berkebutuhan khusus (ABK). Hal ini diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagi SDN 206 Putraco Indah  Kota Bandung 
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Dengan adanya penelitian di SDN 206 Putraco Indah  Kota 

Bandung, peneliti melihat banyaknya anak yang tidak bisa membaca Al-

Qurān dan hanya mengandalkan kegiatan keagamaan Baca Tulis Al-

Qurān (BTQ) yang dilakukan selama satu minggu satu kali di sekolah 

dan berjalan kurang efektif dan efisien karena kurangnya pembimbing 

belajar Al-Qurān. Oleh karena itu, diharapkan dapat lebih 

mengembangkan kembali kegiatan keagamaan Baca Tulis Al-Qurān 

(BTQ) yang lebih baik dan bisa mengadakan kegiatan Taḥfīẓ Al-Qurān 

untuk mencetak generasi Qurāni yang unggul. Pihak lembaga juga harus 

memberikan pemahaman kepada orangtua bahwa pendidikan 

keagamaan sangat penting untuk diberikan kepada anak sejak usia dini 

tidak hanya di sekolah, tetapi harus di lakukan di rumah dan 

lingkungannya, terutama pembelajaran Al-Qurān yang menjadi 

kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajarinya sebagai petunjuk 

dan pedoman hidup.  

2. Bagi Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam 

Semoga penelitian ini dapat menjadi gambaran mengenai metode 

pembelajaran Taḥfīẓ Al-Qurān bagi Anak berkebutuhan khusus (ABK), 

dan apa saja hal-hal yang harus dilakukan oleh guru dalam melakukan 

metode tersebut. Kemudian, mengingat pentingnya Taḥfīẓ Al-Qurān 

untuk guru PAI, alangkah lebih baiknya jika ada mata kuliah 

pembelajaran Taḥfīẓ Al-Qurān, jadi tidak hanya dijadikan sebagai salah 

satu syarat kelulusan. Hal ini penting dilakukan demi menghasilkan 

lulusan yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang baik serta dapat 

meningkatkan mutu pendidikan Agama Islam. Karena bagaimanapun 

juga, prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam UPI merupakan salah satu 

perguruan tinggi yang mempunyai andil besar dalam mencetak guru 

PAI. 

3. Bagi Civitas Akademik 

Penelitian ini masih membutuhkan tindak lanjut yang lebih baik 

dan mendalam, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya agar dapat pengembangan metode pembelajaran 

Taḥfīẓ Al-Qurān yang lebih baik, efektif dan efisien bagi Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK) 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti menemukan dan merekomendasikan dari hasil Penerapan 

Metode Pembelajaran Taḥfīẓ Al-Qurān mulai dari Metode Jama’, sangat 

efektif bagi anak berkebutuhan khusus baik yang sudah bisa membaca 
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Al-Qurān atau belum bisa membaca Al-Qurān karena pelaksanaan 

secara face to face, guru bisa mengarahkan perhatian dan konsentrasi 

agar peserta didik bisa lebih fokus terhadap lawan bicara serta peserta 

didik dapat melihat lebih jelas gerakan bibir dan mengikuti bagaimana 

pengucapan makharijul huruf yang baik, guru juga bisa langsung 

memperbaiki bacaan peserta didik, khususnya dalam makharijul huruf. 

Kemudian, Metode Audio-Talaqqi pun sangat efektif digunakan bagi 

anak yang belum bisa membaca Al-Qurān, terutama yang memiliki 

kekurangan dalam indra penglihatan (tunanetra), dengan mendengarkan 

seseorang membaca Al-Qurān baik secara langsung maupun melalui 

murottal, peserta didik dapat dengan mudah menghafal dan mengikuti 

irama membaca Al-Qurān, dengan mendengarkan akan sangat 

membantu dalam memperbaiki tajwidnya, terutama panjang pendeknya 

karena peserta didik mengikuti irama membaca Al-Qurān dengan baik. 

Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membaca Al-Qurān metode ini 

sebagai metode pendukung untuk memantapkan hafalannya. 

Selanjutnya, Metode Kitabah lebih efektif digunakan untuk anak yang 

sudah bisa membaca Al-Qurān, karena dengan menulis ulang ayat yang 

sedang dihafalkan akan mambantu terbentuknya pola bayangan didalam 

memori otak, sehingga akan sangat membantu dalam proses mengingat, 

namun kurang efektif bagi anak yang belum bisa membaca Al-Qurān, 

kecuali hanya untuk melatih anak dalam menulis Arab dan agar lebih 

cepat mengenal huruf-huruf hijaiyyah dan Metode Gerakan digunakan 

untuk menjaga hafalan agar tetap hafal karena sering melakukan 

pengulangan dibaca setiap melakukan ibadah șolat. 

 

 

 


