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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan dan analisis data, maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Konsep menghafal Al-Qur’an di MIN Kendal sebagai pelajaran Al-

Qur’an Hadits memiliki posisi penting di MIN 1 Kendal karena 

hafalan surat pendek Al-Qur’an penting dibaca saat shalat. Anak-anak 

harus diajarkan membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar sejak usia 

dini. Hafalan dapat membantu penguasaan, pemeliharaan Al-Qur’an. 

Siswa  yang cerdas serta mampu memahami pelajaran Al-Qur’an 

Hadits dengan cepat. Kegagalan yang dialami para pelajar yang cerdas 

disebabkan oleh sikap menggantungkan pada pemahaman tanpa 

adanya hafalan. 

2. Impelementasi metode menghafal dipengaruhi oleh faktor eskternal 

dan internal. Metode menghafal Al-Qur’an hampir tidak dapat 

ditentukan metode yang khusus menghafal Al-Qur’an karena kembali 

kepada selera guru dan siswa. Dalam pembelajaaran, guru melakukan 

beberapa metode. Antara lain guru membaca surat dan siswa 

menirukannya secara berulang. Siswa mengulang ayat-ayat yang 

sedang dihafal sebanyak-banyaknya sehingga dapat delakukan 

menghafal sekaligus atau sedikit demi sedikit sampai dapat 

membacanya tanpa melihat mushaf. Kemampuan menghafal surat 
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pendek Al-Qur’an turut dipengaruhi faktor eskternal. Faktor eksternal 

antara latar belakang pendidikan agama orang tua siswa, lingkungan 

perkotaan, yang turut mempengaruhi keberhasilan pembelajaran Al-

Qur’an dan Hadits. Dari faktor internal, beban pelajaran siswa yang 

banyak dan waktu pembelajaran Al-Qur’an dan Hadits yang terbatas 

turut mempengaruhi hasil pembelajaran Al-Qur’an dan Hadits. 

3. Dari metode yang digunakan, yaitu klasikal, privat, dan post test, dan 

lainnya efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya 

dibidang menghafal surat pendek Al-Qur’an. Kesalahan membaca 

terkait dengan makhraj dan tajwid semakin sedikit setelah diterapkan 

metode menghafal surat-surat pendek Al-Qur’an. Nilai rata-rata siswa 

meningkat setelah diterapkan beberapa metode menghafal surat 

pendek Al-Qur’an.    

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Konsep menghafal surat-surat pendek Al-Qur’an yang ada di MIN 1 

Kendal perlu dipertahankan karena menghafal surat pendek penting 

bagi umat Islam. Digunakan sepanjang hidup untuk beribadah, 

khususnya shalat. Manfaatnya sangat besar sekali karena setiap ibadah 

mahdzah dan ghairu mahdzah pasti melibatkan pembacaan surat 

pendek Al-Qur’an.  
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2. Implementasi menghafal surat-surat pendek menggunakan lebih 

banyak lagi metode. Guru harus lebih kreatif mencoba berbagai 

metode menghafal. Semakin banyak metode yang dicoba akan 

semakin diketahui mana metode membaca Al-Qur’an yang paling 

sesuai dengan kondisi siswa MIN 1 Kendal. 

3. Menggandeng satuan pendidikan non formal dan informal seperti 

pondok pesantren, madrasah diniyah, TPQ, dan keluarga untuk turut 

berpartisipasi pada pendidikan anaknya, khususnya menghafal surat-

surat pendek Al-Qur’an. Hal ini penting dilakukan karena di sekolah 

sendiri alokasi waktu pembelajaran Al-Qur’an dan Hadits sangat 

terbatas. 

4. Kerja sama dengan keluarga perlu ditingkatkan untuk mengecek sejauh 

mana hafalan yang dikuasai siswa. Keluarga dapat diberi lembaran 

untuk bahan mengecek hafalan surat-surat pendek Al-Qur’an. 

5. Madrasah menyelanggarakan semacam kompetisi hafalan Al-Qur’an 

agar siswa memiliki motivasi untuk semakin memperbanyak hafalan 

surat-surat pendek Al-Qur’an.  


