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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Implementasi Metode Aqsho pada Majelis Taklim An-Nisa' Desa Sokosari 

Soko Tuban. Pelaksanaan Metode Aqsho dalam mempelajari baca Al-

Qur'an berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dibuktikan 

dengan terlihatnya semangat dari ibu-ibu pada saat pembelajaran 

berlangsung, rasa ingin tahu dan semangat belajar membaca Al-Qur'an dan 

banyak sekali ilmu yang didapatkan saat kegiatan berlangsung, meskipun 

ada beberapa kendala yang dihadapi oleh ibu-ibu majelis taklim. Dengan 

diterapkan Metode Aqsho ini, ibu-ibu mudah memahami materi 

pembelajaran ketika ustadz menyampaikan materi, karena dari metode ini 

memiliki banyak kelebihan seperti, ustadz menyampaikan materi 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh ibu-ibu, tulisan huruf pada 

jilid yang berukuran besar dan jelas sehingga memudahkan ibu-ibu dalam 

membacanya, dan selalu menerapkan saling membantu jika merasa sulit 

dalam mempelajari baca Al-Qur'an. Sehingga terlihat bahwa adanya Metode 

Aqsho dalam pembelajaran baca Al-Qur'an sangat diterima oleh ibu-ibu 

Majelis Taklim An-Nisa'. 
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2. Pelaksanaan evaluasi Metode Aqsho pada Majelis Taklim An-Nisa’ berjalan 

dengan baik dan sesuai target yang ada dalam Metode Aqsho. Hal tersebut 

dibuktikan dengan ustadz pengajar Metode Aqsho melakukan evaluasi 

bacaan jama’ah pada saat proses klasikal baca simak berlangsung agar 

materi yang sedang dipelajari bisa tertanam dan dapat difahami dengan baik. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka dapat 

diberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Kepada ustadz sebagai pendidik untuk ibu-ibu majelis taklim agar tetap 

selalu membimbing dan memberikan contoh teladan yang baik dalam setiap 

waktu kepada ibu-ibu majelis taklim dan hendaknya dalam proses 

pembelajaran baca Al-Qur'an dapat menggunakan pembelajaran yang lebih 

menarik dan bervariasi agar ibu-ibu lebih semangat lagi dalam mengikuti 

pembelajaran Al-Qur'an. 

2. Kepada seluruh ibu-ibu Majelis Taklim An-Nisa' agar selalu termotivasi 

untuk mendalami ilmu Al-Qur'an dengan baik dan mampu mengikuti 

pembelajaran dengan antusias, aktif dan semangat, sehingga memudahkan 

untuk mendalami ilmu Al-Qur'an yang telah diajarkan dengan melatih untuk 

bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. 

 


