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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap “Implementasi Metode 

Wahdah Dalam Menghafal Al-Qur‟an Di Pondok Pesantren Islami Tanwirul 

Wafa Gaji Guntur Demak” maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Implementasi Metode wahdah dalam menghafal Al-Qur‟an di pondok 

pesantren Islami Tanwirul Wafa Gaji Guntur Demak sudah sesuai 

dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu mencetak seorang hafidz-

hafidzoh yang berkualitas bukan sekedar hafal, akan tetapi bisa 

melafalkan sesuai makhorijul huruf, tajwid serta ketepatan dalam 

melafadzkan. Implementasi metode wahdah juga lebih efektif dalam 

menghafal Al-Qur‟an, terbukti dari tujuh santri yang menggunakan 

metode wahdah hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat 

dibandingkan dengan tiga santri yang menggunakan metode pengulangan 

penuh atau metode lainnya.  

2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan menghafal Al-Qur‟an pada santri 

pondok pesantren Islami Tanwirul Wafa diantaranya yaitu: adanya motivasi, 

dukungan keluarga atau orang tua, managemen waktu, faktor kesehatan, faktor 

psikologis, lingkungan, serta usia. 

Sedangkan faktor penghambat yang dialami santri dalam menghafal 

Al-Qur‟an di Pondok Pesantren Islami Tanwirul Wafa Gaji Guntur 

Demak diantaranya yaitu ayat-ayat yang sudah dihafal lupa lagi, malas, 

mengantuk banyaknya ayat yang serupa (musyabihat), serta bermaksiat.  

 

B. Saran 

Setelah mengadakan penelitian di pondok pesantren Islami Tanwirul 

Wafa Gaji Guntur Demak yaitu tentang Implementasi Metode Wahdah  
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Dalam Menghafal Al-Qur‟an, maka melalui kesempatan ini peneliti ingin 

menyumbangkan buah pikiran atau saran-saran yang sekiranya bermanfaat.  

1. Untuk pengasuh pesantren  

Dengan adanya penerapan metode wahdah hendaknya pengasuh 

mengembangkan dan meningkatkan program pembelajaran menghafal Al-

Qur‟an, agar tetap mencetak santri Ahlul Qur‟an yang kualitas hafalannya 

baik, lancar dan benar. 

2. Untuk ustadzah atau guru 

Hendaknya ustadzah dapat meningkatkan mutu pengajaran kepada 

santri dan dapat meningkatkan kedisiplinan dalam mengajar. Selain itu, 

terus memotivasi santri agar para santri dapat menjaga kelancaran hafalan 

Al-Qur‟an dengan sungguh-sungguh serta kelak dapat mengamalkan atas 

apa yang telah didapatkan. 

3. Untuk santri 

Hendaknya santri lebih aktif dalam menghafal Al-Qur‟an dan 

mengkaji maknanya. Pandai memanfaatkan waktu, serta mampu mencari 

solusi dari setiap permasalahan dalam menghafal Al-Qur‟an, agar kelak 

mampu menjadi penghafal Al-Qur‟an dan dapat mengamalkan apa yang 

telah diperoleh didalam menghafal Al-Qur‟an. karena penulis berpendapat 

bahwa memelihara lebih berat dari pada membuat hafalan baru. 

 

C. Kata Penutup 

 Alhamdulillah segala Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat 

Allah SWT. dengan ridloNya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

lancar. Sholawat serta salam peneliti haturkan kepada junjungan kita nabi 

agung Muhammad Saw, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari 

akhir nanti, Aaamiin. Tidak lupa ucapan terimakasih kepada semua pihak 

yang telah sudi dalam membantu penyelesaian skripsi yang sederhana ini, 

semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baik balasan sesuai dengan 

pengorbanan dan segala bantuannya. 
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Dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki,  

peneliti menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

kekurangan yang jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, peneliti telah 

berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada. Untuk 

itu demi kesempurnaan dan perbaikan dalam penelitian ini, kritik dan saran 

yang bersifat konstruktif sangatlah peneliti harapkan. Semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pengembangan Pendidikan 

Agama Islam serta bagi para pembaca pada umumnya, Aaamiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

