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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya,maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Gagasan pokok berdirinya bait Al-Quran Al-Akbar  ialah berawal dari 

mimpi, ketika Ustad Syofatillah Mohzaib sedang memasang jendela 

kaligrafi di masjid Agung, di tengah malam beliau bermimpi membuat 

sebuah lukisan kaligrafi Al-Quran dari kayu.  Dalam benak pikiran Ustad 

Syofatillah memang sudah ada dalam pikiran beliau ingin membuat suatu 

hal yang bisa di tinggalkan di masa yang akan datang dan untuk amal jariah 

nantinya. Dari mimpi tersebut muncullah ide membuat kaligrafi Al-Quran 

dari kayu. Tujuan Ustad Syofatillah Mohzaib membangun Bait AL-Quran 

Al-Akbar ini ialah agar masyarakat lebih bermanfaat, dan mencintai serta 

mengamalkan isi Al-Quran. 

2. Fenomena kehidupan beragama di Gandus kota Palembang, masih relatif 

rendah karena banyaknya pergaulan bebas, dan nilai moral yang kurang 

sopan, dengan adanya wisata religi Bait Al-Quran Al-Akbar sangat 

berpengaruh positif bagi kehidupan beragama di Gandus. Meningkatnya 

nilai keagamaan, nilai moral dan nilai kehidupan,seperti kajian-kajian 

islami, pengajian-pengajian rutin dan sholat lima waktu pada waktunya 

dengan adanya Bait Al-Quran Al-Akbar Masyarakat di Rt 03 Rw 01 Gandus 
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lebih mengamalkan Al-Quran dan mencintai Al-Quran. yang mendukung 

meningkatnya kehidupan beragama di Gandus ini dengan Adanya wisata 

Religi Bait Al-Quran Al-Akbar ini, yang dulunya Berdampak Negatif 

sekarang sudah berdampak positif bagi masyarakat di Rt 03 Rw 01 Gandus, 

Terkhusus pedagang di wisata religi Bait Al-Quran Al-Akbar ini. Dan selain 

itu juga meningkatnya nilai religiusitas, meningkat pula nilai ekonomi pada 

masyarakat Gandus, tekhusus masyarakat Pedagang di Bait Al-Quran Al-

Akbar tersebut.  

 

B. Saran 

Adapun saran-saran  yang ingin disampaikan adalah sebagai berikut. 

1. Diharapkan agar masyarakat lebih bermanfaat lagi setelah adanya Bait 

Wisata Religi Al-Quran Al-Akbar di Gandus kota Palembang ini. Dan 

semoga dengan adanya Al-Quran Al-Akbar ini masyarakat Gandus Lebih 

Mengamal kan Al-Quran dan mencintai Al-Quran. 

2. Diharap kepada pemerintah. Tokoh Agama, dan tokoh masyarakat Gandus 

Kota Palembang, hendakla mendukung dalam kegiatan Keagamaan yang 

ada di Bait Al-Quran Al-Akbar ini. Karena dengan adanya kerjasama maka 

akan terjalin lebih baik dan meningkat lagi wisata religi di Gandus kota 

Palembang.  

 


