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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dan analisis bab sebelumnya maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanan program tahfid Al-Qur’an juz 30 kelas VI di MIN 1 Kota 

Palembang sejauh ini cukup berhasil, bisa dilihat dari proses hafalan, materi 

hafalan pada tiap fase atau kelas, metode yang digunakan, fasilitas yang ada 

dan sistem evaluasi yang telah direncanakan dengan baik. Akan tetapi perlu 

waktu yang lebih banyak lagi siswa untuk menghafal dan menyetorkan 

hafalannya. 

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program penghafalan Al-

Qur’an juz 30 di MIN 1 Kota Palembang: 

a. Faktor pendukung meliputi:  

Dukungan penuh dari sekolah, reward atau hadiah dan fasilitas seperti 

disediakannya buku setoran dan laporan perkembangan santri rumah 

tahfidz nurul qur’ani, dan Al-Qur’an dari kemenag. 

b. Faktor penghambat meliputi: 

1) Faktor intern yaitu siswa yang merasa malas untuk menghafal dan 

menyetorkan hafalannya, 

2) Faktor ekstern yaitu waktu yang cukup sedikit yang diberikan sekolah 

untuk  para siswa menghafal dan menyetorkan hafalannya, dan 

kurangnya dukungan dari orang tua siswa. 
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B. Saran  

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak manapun terutama Ketua 

Program Tahfidz Al-Qur’an juz 30 di MIN 1 Kota Palembang, penulis 

memberika beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi MIN 1 Kota Palembang diharapkan untuk memberikan tambahan 

waktu untuk program tahfidz, dikarenakannya anak-anak yang suka 

mengulur-ngulur waktu yang kadang masih suka bermain. 

2. Bagi pembimbing tahfidz diharapkan berperan lebi kreatif dalam mengajar 

dan membimbing siswa, guna mengurangi rasa malas dan jenuh siswa 

dalam mengulang dan menyetorkan hafalan. 

3. Bagi siswa MIN 1 kota palembang agar dapat mengatasi rasa malas yang 

terkadang datang, senantiasa untuk menjaga dan mengulang hafalan dengan 

terus menerus. 

4. Bagi semua pihak yang terkait dengan program tahfidz Al-Qur’an juz 30 

MIN 1 Kota Palembang, untuk lebih berkoordinasi antara pihak skolah dan 

pembimbing tahfidz serta orang tua siswa demi maksimalnya pelaksanaan 

dan tujuan program tahfidz Al-Qur’an juz 30 di MIN 1 Kota Palembang. 

 

 


