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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan di bab sebelumnya maka dapat 

ditarik kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Program penghafalan Al-Qur'an di Yayasan TPQ dan Tahfidz Nashrul 

Yatama sudah berjalan dengan cukup baik,itu semua bisa dilihat dari 

Pendidiknya ada 4 orang dalam membimbing menghafal Al-Qur’an. 

Peserta didiknya ada 63 murid yang duduk di usia SD/MI. Metode 

yang dipakai dalam menghafal Al-Qur’an adalah metode Qiraah 

(membaca), Sima’i (mendengar), dan Muroja’ah (mengulang-ulang). 

Kontribusi Yayasan TPQ dan Tahfidz Nashrul Yatama ini kepada SD 

atau MI adalah bisa mempermudah atau mempelancar anak itu sendiri 

ketika mereka menghafal disekolah.  

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Penghafalan Al-Qur'an 

di Yayasan TPQ dan Tahfidz Nashrul Yatama adalah Faktor 

pendukungnya meliputi: semangat dan motivasi yang diberikan orang 

terdekat, kesehatan murid, hadiah yang diberikan kepada murid, serta 

tempat dan waktu yang cocok untuk menghafal Al-Qur'an. Sedangkan 

Faktor penghambatnya meliputi: rasa malas yang murid rasakan ketika 

menghafal, pengucapan makharijul huruf dan panjang pendek tajwid, 

masih suka bermain-main, ribut, dan kecanduan handphone. 
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B. Saran 

Penulis memberikan beberapa saran, tanpa mengurangi rasa hormat kepada 

Yayasan TPQ dan Tahfidz Nashrul Yatama. Sarannya sebagai berikut: 

1. Bagi pendidik/pembimbing (Ustadzah/Ustadz) 

a. Diperlukan perhatian yang lebih ketika menggunakan metode 

Qira'ah bagi murid di tingkatan kelas satu. 

b. Harus lebih mencontohkan bacaan yang benar agar makhraj dan 

tajwid murid bisa lebih baik lagi. 

c. Pengembangan metode dan strategi yang lebih bervariasi agar 

murid lebih antusia dalam menghafal Al-Qur'an. 

2. Bagi peserta didik/murid 

a. Kurangi rasa malas yang terkadang datang ketika menghafal. 

b. Harus lebih bersemangat lagi ketika memuroja'ah hafalan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan agar bisa lebih memaksimalkan waktu luang dalam 

mengerjakannya dengan baik dan teliti dan supaya tidak ada kekeliruan 

dalam hasil penelitiannya. 

4. Bagi SD/MI 

Untuk bisa lebih memperhatikan bagi anak-anak yang sudah bisa dan 

mampu dalam menghafal Al-Qur’an, baik di mata pelajaran agama. 

 


