
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan 

setidaknya ada beberapa poin yang menjadi peran penting Pusat Kampung Qur’ani dalam 

membangun kampung qur’ani dan menuwujudkan generasi muda Islami. Diantaranya adalah: 

1. Memahami nilai-nilai Al-qur’an 

Pengaplikasian nilai-nilai Al-qur’an yang telah dilakukan oleh Pusat Kampung 

Qur’ani telah merubah sebagian dari kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan oleh 

anak-anak dan juga remaja di Desa Bandar Setia. Hal itu terlihat setelah satahun 

belakangan setelah terbentuknya Kampung Qur’ani, mereka sudah memandang bahwa 

mempelajari Al-qur’an adalah hal yang begitu penting sehingga cinta kepada Al-qur’an 

pelahan mulai tumbuh.  

2. Menguasai bidang-bidang terkait seni Al-qur’an 

Pada dasarnya dengan menerapkan bidang-bidang pembelajaran Al-qur’an yan 

telah dilakukan seperti belajar menagaji, tilawah, tartil, syarhil, kaligarfi dan fahmil, ini 

sudah sangat berdampak positif bagi terbentuknya generasi qur’ani.  Dan poin-poin 

penting bagi seorang anak supaya bisa dikatakan sebagai generasi qur’ani ketika memang 

mereka telah ikut andil dalam pembelajaran tersebut hingga akhirnya mereka bisa menuai 

prestasi pada bidangnya masing-masing. 

3. Terdidik untuk disiplin dan mencintai Al-qur’an 

Santri yang belajar di Pusat Kampung Qur’ani akan dididik dengan didikkan yang 

baik, yang sesuai syariat Islam. Adab-adab dalam menuntut ilmu sudah diterapakan dan 

para santri menyerap dengan baik apa yang ajarkan tersebut. Sehingga kedesiplinan 

begitu terlihat, seperti datang tepat waktu, menyelesaikan tugas dan hapalan dengan baik. 

Dalam penerapan kedisiplinan tersebut akan timbul pembiasaan dalam mempelajari ilmu 

dengan baik, sehingga 

 

 

 

 

 

 

 

 



kedisiplinan itu bisa membatu dalam mencapai tujuan dari rencana yang sudah 

ada. Secara luas ilmu yang didapat akan membuat santri mencintai Al-qur’an. 

Dalam hal ini penulis melihat bahwa peran Pusat Kampung Qur’ani menunjukkan 

signifikasi yang sangat besar. Keberhasilan dalam menerapkan ilmu-ilmu dan metode-

metode sungguh sangat baik, pewujudan visi dan misi begitu jelas tergambar, tak ayal 

hanya dalam satu tahun Pusat Kampung Qur’ani bekembang sangat pesat, meskipun pada 

dasarnya lembaga ini bukanlah lembaga formal, melainlan non formal. 

B. Saran 

Dengan segala kekurangan yang penulis miliki, penulis mengharapkan saran-saran 

yang membangun sehingga tulisan demi tulisan akan semakin baik menempati tujuan yang 

ingin dituju. Juga para pembaca bisa mendapakan wawasan yang berguna ketika telah 

membaca dari karya tulis ini. Terlepas dari hal tersebut penulis menyarankan untuk. 

Pertama, bagi pengurus Pusat Kampung Qur’ani tetap konsisten dalam menentukan 

kebijakan-kebijakan dan terus berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan Pusat 

Kampung Qur’ani. Dan segera menyelesaikan data  administrasi tertulis, agar mudah diakses 

dan diketahui. 

Kedua, bagi para tenaga pengajar atau Ustadz dan ustazah yang telah mendedikan 

ilmunya di jalan Allah, semoga apa yang diajarkan mendapatkan berkah serta ridho dari 

Allah. Agar dapat meningkatkan pengetahuan dalam bidang  masing-masing sehingga ilmu 

yang diajarkan akan sangat berkualitas dan bermanfaat bagi penuntut ilmu. 

Ketiga, bagi para murid atau Santri yang ada agar bersungguh-sungguh dalam 

menuntut ilmu, menghormati para Ustadz dan Ustadzah yang telah mengajarkan, karena 

jembatan keberkahan dalam menuuntut ada pada mereka, sering susah mamahami suatu ilmu 

dikarenakan tidak mencintai guru yang mangajarkannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


