
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1    Kesimpulan 

Berdasarkan analisa dan temuan serta pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya. Maka dalam bab ini peneliti akan membuat kesimpulan serta 

memberikan saran-saran yang dihadapkan mampu mendatangkan manfaat 

baik itu bagi instansi pemerintahan maupun masyarakat Kecamatan Rambah 

Hilir. Pelaksanaan kurikulum dan evaluasi dalam gerakan masyarakat 

maghrib mengaji ini, tetapi didalam pelaksanaan maghrib mengaji masih 

berdasarkan pemahaman tenaga pengajar tersebut, hal ini dikarenakan 

tenaga pengajar mengaji ini belum mengetahui secara keseluruhan mengenai 

isi didalam Peraturan Bupati tersebut, sehingga maghrib mengaji 

dilaksanakan namun isi dari Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 

2013 tentang gerakan masyarakat maghrib mengaji belum dilaksanakan 

sepenuhnya oleh tenaga pengajar di Kecamatan Rambah Hilir, seperti 

halnya tentang Kurikulum dan evaluasi yang yang belum sepenuhnya 

mengetahui dan dilaksanakan. 

Maka dengan demikian pelaksanaan kurikulum dan evaluasi dalam 

gerakan masyarakat maghrib mengaji di Kecamatan Rambah Hilir sudah 

berjalan walaupun belum maksimal. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan 

sudah pasti akan ditemukan mengenai hambatan serta kendala didalam 

pelakasanaannya. Dimana hambatan dan juga kendala yang dihadapi 
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didalam pelaksanaan kurikulum dan evaluasi pada gerakan masyarakat 

maghrib mengaji di Kecamatan Rambah Hilir cukup beragam, berdasarkan 

uraian bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala 

didalam pelaksanaan kurikulum dan evaluasi dalam gerakan masyarakat 

maghrib mengaji di Kecamatan Rambah Hilir ialah anggaran, SDM dan 

juga Sosialisasi.  

Anggaran dan insentif dipandang menjadi kendala dalam 

pengimplementasian peraturan Bupati ini, karena dengan adanya insentif 

maka akan memberikan semangat dan juga menumbuhkan rasa tangung 

jawab tenaga pengajar untuk lebih giat lagi dalam mengajar mengaji.  

Selanjutnya yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kurikulum dan 

evaluasi pada gerakan masyarakat maghrib mengaji di Kecamatan Rambah 

Hilir ialah sumber daya manusia dimana yang dimaksud sebagai 

sumberdaya manusia adalah tenaga pengajar tersebut, hal ini menjadi 

kendala dikarenakan kemampuan tenaga pengajar untuk mengajar mengaji 

masih kurang baik, dimana para tenaga pengajar hanya memberikan materi 

sebatas kemampuannya sedangkan untuk kurikulum dan juga evaluasi 

tenaga pengajar belum bisa untuk melaksanakan hal tersebut dikarenakan 

masih minim nya kompetensi yang dimiliki oleh tenaga pengajar.  

Serta jika dilihat dari tingkat pendidikan bukan dari tenaga yang 

membidangi keagamaan terutama tentang Al-Qur’an. Selanjutnya ialah 

perilaku anak didik, dimana anak-anak banyak yang terpengaruh dengan 

adanya perkembangan za   man, terutama di masa globalisasi sekarang ini 
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mengakibatkan semangat anak untuk mengaji semakin menurun serta 

banyak yang susah diatur oleh gurunya. 

6.2    Saran 

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan dan menganalisanya, maka 

dalam hal ini peneliti menyarankan sebagai berikut: 

1. Kepada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Rokan Hulu agar lebih 

maksimal dalam mensosialisasikan peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 20 

Tahun 2013 tentang gerakan masyarakat maghrib mengaji ini, serta 

mengupayakan adanya insentif sebagaimana yang terdapat pada isi 

peraturan Bupati tersebut. 

2. Kepada Kantor Camat Rambah Hilir, seharus nya sebagai perpajangan 

tangan dari pemerintah daerah lebih banyak memperhatikan bagaimana 

pelaksanaan kurikulum dan evaluasi pada gerakan masyarakat maghrib 

mengaji di Kecamatan Rambah Hilir, serta lebih giat lagi dalam melakukan 

survei Masjid dan Mushalla. 

3. Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Hilir, harus lebih giat 

lagi dalam mengawasi tenaga Penyuluh Agama yang bertugas di setiap 

Desa, dan juga lebih mengarahkan penyuluh Agama untuk 

mensosialisasikan tentang maghrib mengaji dan juga melakukan 

pengawasan tentang maghrib mengaji. Dan juga melakukan penyuluhan 

serta pelatihan bagi tenaga pengajar agar lebih memiliki kompetensi yang 

unggul. 
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4. Kepada masyarakat terutama tenaga pengajar mengaji di Kecamatan 

Rambah Hilir, baik yang mengajar di Masjid, Mushalla, Surau, dan di 

rumah-rumah. Kedepannya lebih meningkatkan kualiatas dan kemampuan 

dalam mengajar, terutama didalam kurikulum yang terdapat di Peraturan 

Bupati Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2013 tentang gerakan masyarakat 

maghrib mengaji. Serta kedepannya agar lebih mengajarkan bukan hanya 

membaca tetapi lebih ke pada pembelajaran lain seperti menterjemahkan, 

menghafal, serta seni baca Al-Qur’an serta menjalankan muatan yang 

berada di Peraturan Bupati tersebut. Serta tenaga pengajar harus lebih 

disiplin dan juga tegas kepada anak-anak dan lebih semangat untuk 

mengajari anak-anak dalam mengaji. 

 


