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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa mengenai daya juang 

remaja penghafal Al-Qur’an 30 juz di rumah tahfidz Daarul Qur’an 

Palembang yaitu kedua subjek tidak pernah menyerah dalam menghafal 

Al-Qur’an hingga sampai 30 juz dan selalu berusaha untuk menjaga 

hafalannya di tengah rutinitas kesehariannya. Hal ini kedua subjek sepakat 

dan mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi dalam daya juang 

mereka ialah karena Allah SWT sehingga memiliki efek yang sangat besar 

dalam daya juang penghafal Al-Qur’an 30 juz. Faktor semangat dari 

keluarga juga menjadikan seseorang dapat mengelola pikirannya untuk 

memperkuat daya juang dan  hal ini terdapat pada kedua subjek meski 

dengan rentang usia yang berbeda. Nasehat dari ustadz/ustadzahnya juga 

berpengaruh dalam menentukan daya juang tersebut. 

 Pengalaman yang kedua subjek dapatkan ketika proses 

menghafalkan Al-Qur’an sehingga membuat mereka yakin bahwa hidup 

tenang dengan Al-Qur’an. Hal inilah yang membuat kedua subjek selalu 

istiqomah dalam menghafal dan menjaga hafalan Al-Qur’annya. Bagi 

kedua subjek menjadi penghafal Al-Qur’an merupakan suatu pilihan 

terbaik. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang diajukan oleh peneliti dari hasil penelitian 

sebegai berikut: 

5.2.1 Bagi Subjek Penelitian 

  Diharapkan untuk semua remaja yang sedang menimba ilmu 

dirumah tahfidz Daarul Qur’an Palembang agar terus semangat dan 

temukan motivasi terbesar kalian untuk menghafal sehingga ketika suatu 

saat berada di titik terendah kalian mempunyai alasan untuk kembali 
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semangat dan melanjutkan hafalannya, untuk remaja yang telah berhasil 

menghafalkan hafalannya dirumah tahfidz Daarul Qur’an Palembang 

pertahankan hafalannya dan semangatnya teruslah berusaha menjaga 

hafalannya karena tidak semua orang bisa melakukan apa yang kalian 

lakukan.  

 

5.2.2  Bagi dirumah Tahfidz Daarul Qur’an Palembang 

Diharapkan agar terus dapat mempertahankan wadah ini karena 

banyak diluar sana yang ingin menghafal Al-Qur’an namun memiliki  

keterbatasan biaya yang cukup mahal. Sementara dirumah tahfidz Daarul 

Qur’an Palembang untuk masalah biaya itu tergantung penghasilan kedua 

orang tua bahkan ada yang geratis asalkan anaknya memiliki niat dalam 

menghafalkan Al-Qur’an. Selain itu mengenai stem administrasinya 

semoga suatu hari nanti bisa lebih baik karena administrasi yang 

terstruktur juga menjadi salah satu faktor sebuah wadah dapat dikenal 

baik dilingkungan masyarakat, mungkin karena rumah tahfidz Daarul 

Qur’an Palembang ini masih baru berdiri. 

 

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan ini masih jauh 

dari kata sempurna, namun setelah melihat hasil temuan penelitian. 

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti makna hidup yang 

berkaitan dengan penghafal Al-Quran, penelitian lebih dalam mengenai 

daya juang penghafal Al-Qur’an juga mengenai dimamika psikologis 

mempertahankan hafalan Al-Qur’an yang telah berhasil menghafalkan Al-

Qur’an 30 juz. Dengan ini, peneliti  harapkan, penelitian selanjutnya dapat 

menggali fenomena lebih mendalam lagi, sehingga akan semakin kaya 

ilmu pengetahuan mengenai daya juangdan hal-hal penting di dalamnya. 

 


