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BAB V 
 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
 
 

A. Simpulan 
 

 Berdasarkan penjelasan pada bab terdahulu, maka hasil penelitian 

tentang efektivitas penerapan metode BBQ-99 dalam meningkatkan 

kemampuan membaca dan menulis al-Quaran anak usia dini ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pembelajaran membaca dan menulis al-Quran di RA 

Miftahussalam telah dirumuskan sesuai dengan prinsip-prinsip 

pembelajaran meliputi komponen-komponen pembelajaran, yakni 

merumuskan tujuan, topik, metode, waktu/ jumlah pertemuan, dan alat 

evaluasi/penilaian yang dituangkan dalam bentuk Satuan Kegiatan 

Harian (SKH). Metode yang digunakan untuk kelas eksperimen adalah 

metode BBQ-99 dan kelas kontrol menggunakan metode konvensional. 

2. Metode BBQ-99 sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan 

membaca al-Quran  anak usia dini di RA Miftahussalam Ciamis. 

Efektivitas metode BBQ-99 ini dapat dilihat dari peningkatan 

kemampuan membaca berdasarkan skor rata-rata hasil pretes dan postes 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemampuan membaca al-Quran 

kelas eksperimen sebelum diperlakukan, hasil pretes rata-rata sebesar 

55,40, dan setelah diperlakukan hasil postes sebesar 123,15. Adapun 
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kelas kontrol hasil pretes rata-rata sama dengan kelas eksperimen yaitu 

sebesar 55,40, dan setelah diperlakukan nilai rata-rata sebesar 74,90. 

3. Metode BBQ-99 sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan 

menulis al-Quran  anak usia dini di RA Miftahussalam Ciamis. 

Efektivitas metode BBQ-99 ini dapat dilihat dari peningkatan 

kemampuan menulis berdasarkan skor rata-rata hasil pretes dan postes 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemampuan menulis al-Quran anak 

usia dini kelas eksperimen sebelum diperlakukan, hasil pretes rata-rata 

sebesar 59,45 dan setelah diperlakukan, hasil postes sebesar 91,5. 

Adapun kelas kontrol hasil pretes sama dengan kelas eksperimen yaitu 

rata-rata sebesar 59,45 dan setelah diperlakukan nilai rata-rata sebesar 

61,50. 

 

B. Rekomendasi 
 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa motode pembelajaran 

BBQ-99 sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca dan 

menulis al-Quran anak usia dini di RA Miftahussalam. Karena penulis 

merekomendasikan kepada guru-guru khususnya yang mengajar membaca dan 

menulis al-Quran dan kepada orangtua adalah sebagai berikut: 

1. Dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca dan menulis al-Quran 

anak usia dini di RA Miftahussalam, hendaklah guru menggunakan 

metode BBQ-99 karena berdasarkan hasil penelitian menunjukkan metode 

ini lebih efektif dibandingkan dengan metode lain (konvensional). 
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2. Dalam penggunaan metode BBQ-99 ini hendaknya disesuaikan dengan 

komponen-komponen pembelajaran lainnya, yakni dengan tujuan yang 

akan dicapai, materi yang akan disampaikan, waktu, dan alat penilaian 

karena komponen-komponen pembelajaran tersebut merupakan satu 

kesatuan yang berhubungan satu dengan yang lainnya. 

3. Guru hendaknya menjalin kerjasama dengan orangtua dalam 

meningkatkan kemampuan membaca dan menulis al-Quran anak usia dini. 

Orangtua sebagai salah satu faktor yang mendukung keberhasilan 

pelaksanaan program-program RA. Tidak sedikit program RA yang gagal 

karena tidak mendapatkan dukungan dari orangtua siswa. 

4. Orangtua hendaknya memberikan dukungan sepenuhnya terhadap 

pelaksanaan program peningkatan kemampuan membaca dan menulis al-

Quran anak usia dini. Upaya peningkatan kemampuan membaca dan 

menulis al-Quran yang telah dilakukan oleh guru di sekolah hendaklah 

ditindaklanjuti oleh orangtua di rumah. 


