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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Internalisasi nilai-nilai keagamaan santri di Taman Pendidikan Al-

Qur‟an (TPQ) Al-Hanafi Bago Tulungagung berfokus tentang nilai akidah 

santri, nilai ibadah santri, dan nilai akhlak santri. Dari hasil yang telah penulis 

lakukan dapat disimpulkan antara lain: 

1. Internalisasi nilai akidah santri di Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPQ) 

Al-Hanafi Bago Tulungagung berfokus pada rukun iman adalah materi 

yang diinternalisasikan dalam diri santri, tujuan dari internalisasi nilai 

akidah santri itu supaya nantinya santri mempunyai nilai keimanan yang 

kuat dan tertanam dalam diri santri tersebut, peran Ustadzah TPQ adalah 

membimbing dan mendidik anak menjadi lebih baik, upayanya adalah 

menyampaikan informasi atau pengetahuan dari guru kepada santri, 

persiapannya harus menguasai beberapa prinsip belajar di samping 

menguasai materi yang akan diajarkan, langkah-langkah yang 

dipersiapkan dalam pembelajaran yang pertama dipersiapkan materi yang 

diajarkan, kedua dituliskan di papan tulis, ketiga setelah ditulis di papan 

tulis guru membacakan lalu ditirukan semua santri, Solusinya harus ekstra 

sabar, harapan dari Ustadzah TPQ yang terpenting adalah ilmu yang 

disampaikan kepada santri  bermanfaat dan barokah. 

2. Internalisasi nilai ibadah santri di Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPQ) 

Al-Hanafi Bago Tulungagung berfokus pada rukun islam adalah materi 
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yang diinternalisasikan dalam diri santri, tujuan dari internalisasi nilai 

ibadah santri adalah untuk selalu mentaati segala perintah Allah dan 

menjauhi segala larangan-Nya, peran Ustadzah TPQ adalah membimbing 

dan mendidik anak menjadi lebih baik, upaya, langkah-langkah, solusi, 

dan harapan Ustadzah sama seperti di atas. 

3. Internalisasi nilai akhlak santri di Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPQ) 

Al-Hanafi Bago Tulungagung berfokus pada mencium tangan bila 

bertemu ustadzah, bertutur kata yang sopan, peran Ustadzah TPQ adalah 

membimbing dan mendidik anak menjadi lebih baik. 

B. Saran 

1. Bagi Kepala TPQ Al-Hanafi Bago Tulungagung 

Diharapkan kepada kepala TPQ untuk selalu mendukung dan 

memotivasi ustadzahnya dalam membimbing santri melalui internalisai 

nilai-nilai keagamaan, sehingga santri akan mempunyai nilai-nilai 

keagamaan yang tertanam pada diri santri. 

2. Bagi Ustadzah TPQ Al-Hanafi Bago Tulungagung 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Ustadzah untuk 

melaksanakan kebijaksanaan dalam meningkatkan pendidikan keagamaan 

santri melalui pembelajaran di TPQ terutama yang terkait dalam nilai-

nilai keagamaan. Ustadzah diharapkan bisa menjadi suri tauladan yang 

baik bagi santrinya, karena hal apa saja yang dilakukan ustadzah akan 

turun kepada santrinya, hal ini sangat menunjang bagi peningkatan 

keagamaan santri. Oleh karena itu ustadzah harus berperan aktif dalam 
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perkembangan santri terutama dalam pembinaan nilai-nilai keagamaan 

santri. 

3. Bagi Santri TPQ Al-Hanafi Bago Tulungagung 

Santri diharapkan dapat memahami apa yang disampaikan 

ustadzahnya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Santri 

juga diharapkan mengikuti setiap kegiatan keagamaan yang diajarkan 

ustadzahnya agar dapat menambah pengalaman dalam berakhlak dan 

tetap menjaga sikap yang baik menurut syariat islam. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk 

penelitian berikutnya yang berhubungan dengan internalisasi nilai-nilai 

keagamaan santri di Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPQ) Al-Hanafi Bago 

Tulungagung. 


