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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya pada BAB 

IV mengenai bagaimana pembinaan taḥfīẓ  yang dilakukan KH. Ahmad Farizi di 

dalam keluarganya, mulai dari perencanaan/persiapan pembinaan, proses 

pelaksanaan pembinaan, sampai evaluasi yang dilakukan dan hasil yang didapat. 

Dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan dan persiapan pembinaan 

taḥfīẓ  Al-Qur`ān  pada anak dalam keluarga KH. Ahmad Farizi ini memiliki 

beberapa tujuan penting, yang diantaranya terdapat tujuan utama yaitu ingin 

menjadi keluarga Allah, ingin menjadikan anaknya sebagai penghafal Al-Qur`ān , 

serta membentuk keluarga yang Qur`āni, dengan target yang ingin dicapai adalah 

anak bisa menjadi hafiz Al-Qur`ān semuda mungkin. Dalam perencanaannya KH. 

Ahmad Farizi sudah mempersiapkan sejak anaknya masih berumur satu tahun 

yang sudah dipersiapkan secara matang agar menjadi hafiz Al-Qur`ān . Begitupun 

dengan perencanaan pembinaan yang sudah dibuat oleh KH. Ahmad Farizi mulai 

dari menentukan jadwal kegiatan pembinaan taḥfīẓ  Al-Qur`ān  pada anaknya, 

sampai waktu kegiatan tes dari hasil pembinaan yang dilakukan. 

Untuk pelaksanaan dari pembinaan taḥfīẓ Al-Qur`ān yang dilakukan pada 

anak di keluarga KH. Ahmad Farizi, pembinaan dilakukan setiap hari pada ba’da 

magrib sampai isya. Pembinaan dilakukan secara langsung tatap muka antara 

anak dan pembinanya. KH. Ahmad Farizi tidak hanya sendiri dalam melakukan 

pembinaan taḥfīẓ Al-Qur`ān pada anaknya, melainkan ada pihak lain yang 

membantu dalam membina taḥfīẓ Al-Qur`ān pada anaknya yaitu santri putri yang 

diberikan tugas untuk memabntu membina taḥfīẓ  pada anaknya. Pada setiap 
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pembinaan yang dilakukan KH. Ahmad Farizi memberikan tugas hafalan satu 

halaman per hari. Adapun tahap pelaksanaan dari pembinaan taḥfīẓ Al-Qur`ān di 

keluarga KH. Ahmad Farizi dilakukan secara runtut dan teratur, mulai dari 

membaca doa sebelum belajar,membaca Al-Fatihah, membaca tilāwah Al-

Qur`ān, muroja’ah hafalan yang telah dihafal, nambah hafalan yang akan dihafal, 

kuis hafalan dan membaca doa setelah belajar sebagai penutup. Selain pembinaan 

taḥfīẓ KH. Ahmad Farizi juga tidak lupa memberikan pembinaan keagamaan 

lainnya seperti mengikutkan Sajjad dalam kajian-kajian ke-Islaman di masjid.  

Sedangkan untuk evaluasi dan tes dilakukan KH. Ahmad Farizi pada 

Ba’da subuh berbarengan dengan jadwal setoran para santri. Tes setoran 

dilakukan secara bergiliran dengan santri taḥfīẓ  yang ikut menyetorkan hafalan. 

Untuk menilai sampai sejauhmana anak menghafal KH. Ahmad Farizi membuat 

instrument tes berupa buku catatan hafalan. Untuk hasil dari hafalan yang di dapat 

oleh anak sendiri kini sudah mampu menghafal Al-Qur`ān sebanyak 2 juz yang 

terdiri dari juz 30 dan juz satu. 

B. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis ingin 

menyampaikan beberapa rekomendasi, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Para Orang Tua 

Pembinaan taḥfīẓ Al-Qur`ān bagi anak di dalam keluarga sangatlah 

penting, seperti halnya pembinaan taḥfīẓ Al-Qur`ān yang telah dilaksanakan 

oleh keluarga KH. Ahmad Farizi. Tujuan KH. Ahmad Farizi melakukan 

pembinaan ini salah satunya untuk membentuk generasi keluarga penghafal 

Al-Qur`ān. Harapan bagi para orang tua dapat menjadikan pembinaan taḥfīẓ 

Al-Qur`ān yang dilakukan keluarga KH. Ahmad Farizi ini sebagai contoh dan 

dapat dapat diaplikasikan dalam kehidupan keluarga. 
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2. Untuk Prodi IPAI 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan gambaran terhadap mahasiswa IPAI 

mengenai bagaimana pentingnya pendidikan dan pembinaan taḥfīẓ Al-

Qur`ān sejak dini pada anak khususnya di dalam keluarga. Mulai dari 

menentukan tujuan, perencanaan, proses sampai hasil yang akan di dapat. 

3. Untuk Peneliti selanjutnya 

a. Dianjurkan untuk meneliti model pembinaan taḥfīẓ Al-Qur`ān pada 

lembaga-lembaga pesantren yang sudah mempunyai berbagai prestasi dari 

pembinaan taḥfīẓ dilakukan dengan lebih kepada pendekatan metode 

menghafal yang lebih pariatif.  

b. Menemukan referensi lain tentang pentingnya pembinaan taḥfīẓ Al-Qur`ān 

bagi anak khususnya di dalam lingkungan kekeluargaan. 

 


