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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Peran guru dalam menumbuhkan cinta Al-Quran untuk anak usia dini 

adalah Guru memberikan motivasi yang menarik dengan diikuti kisah-kisah 

yang ada dalam Al-Qur`an agar semakin menambah kecintaan pada Al-

Qur`an. Dalam menumbuhkan kecintaan pada Al-Qur`an guru juga 

memberikan edukasi tentang amalan atau perbuatan dalam menjaga kesucian 

Al-Qur`an serta pahala keutamaan bagi orang yang cinta Al-Qur`an.  Guru 

juga berperan sebagai uswatun hasanah (teladan yang baik) secara sederhana 

dapat dilakukan dengan bertutur kata yang baik kepada siswa, datang ke 

sekolah tepat waktu, penampilan yang rapi dan memiliki sikap yang ramah 

Langkah guru dalam menumbuhkan cinta Al-Quran untuk anak usia 

dini adalah guru senantiasa mengenalkan Al-Qur`an kepada siswa sejak dini 

dengan menerangkan keutamaan AL-Qur`an serta menceritakan kisah-kisah 

yang ada dalam Al-Qur`an sehingga tumbuh rasa cita Al-Qur`an pada diri 

siswa. Pengadaan program tahfidz Al-Qur`an juga merupakan salah satu yang 

dilakukan oleh lembaga madrasah nurul Hidayah dalam menumbuhkan cita 

Al-Qur`an. Para guru juga memberikan   .metode pembelajaran Al-Qur`an 

yang inovatif agar siswa semakin senang dan memberikan bimbingan khusus 

kepada siswa yang kesulitan belajar Al-Qur`an. 



105 
 

 
 

Hasil yang diberikan guru dalam menumbuhkan cinta Al-Quran adalah 

menjadikan selalu berusaha menghormati al-Qur’an, sering membaca al-

Qur’an, mengamalkan isi kandungan al-Qur’an, meletakkan al-Qur’an dengan 

baik. Perilaku-perilaku tersebut mencerminkan perilaku kecintaan terhadap 

al-Qur’an 

 

B. Saran 

1. Bagi IAIN Tulungagung 

Hendaknya hasil penelitian ini dapat menambah literatur di IAIN 

Tulungagung dalam bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan 

Peran guru dalam menumbuhkan cinta Al-Quran untuk siswa. 

2. Bagi RA Nurul Hidayah Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung 

Hendaknya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan 

dan bahan pertimbangan dalam menumbuhkan cinta Al-Quran untuk 

siswa. 

3. Bagi guru RA Nurul Hidayah Kecamatan Rejotangan Kabupaten 

Tulungagung 

Hendaknya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan 

dalam membangun pikiran dan khasanah ilmu pengetahuan dalam rangka 

melaksanakan peran seorang guru dalam menumbuhkan cinta Al-Quran 

untuk siswa. 
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4. Bagi peneliti lain 

Hendaknya hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang berkaitan 

dengan Peran guru dalam menumbuhkan cinta Al-Quran untuk siswa. 


