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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

Bab ini memaparkan tentang dua sub pokok bahasan, yaitu: (1) simpulan; 

(2) implikasi dan rekomendasi. Simpulan memaparkan ringkasan dari analisis 

terhadap hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah. Implikasi dan 

rekomendasi memaparkan tulisan yang ditujukan kepada guru PAI dan peneliti 

selanjutnya. Kemudian perlu adanya tindak lanjut dari hasil penelitian ini. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai program tahfiz Alquran dalam 

pembentukan karakter siswa di SMP Daarut Tauhiid Boarding Putri School secara 

umum terlaksana dengan baik dilihat dari perencanaan pelaksanaan program 

tahfiz Alquran, proses pelaksanaan program tahfiz Alquran, dan hasil dari 

program tahfiz Alquran dalam pembentukan karakter siswa. Adapun simpulan 

secara khusus dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Perencanaan program tahfiz Alquran yang dilaksanakan di SMP Daarut 

Tauhiid Boarding School Putri bisa dikatakan baik karena selaras dengan 

teori-teori perencanaan dalam menjalankan suatu program. Latar belakang 

dan tujuan program tahfiz Alquran di SMP Daarut Tauhiid Boarding School 

Putri tidak terepas dari komponen-komponen program yang meliputi tujuan, 

isi, sasaran, jenis kegiatan, proses kegiatan, waktu, fasilitas, alat, organisasi 

penyelenggara sudah bisa memenuhi komponen program tersebut. 

Keberhasilan dari adanya kegiatan ditentukan oleh perencanaan sebelumnya. 

Apabila perencanaan suatu kegiatan atau program dirancang dengan baik, 

maka akan menghasilkan kegiatan yang mudah dilaksanakan, terencana, 

terarah, terkendali dan sesuai jadwal yang sudah direncanakan. 

b. Program tahfiz Alquran di SMP Daarut Tauhiid Boarding School Putri sudah 

dilaksanakan sejak awal sekolah didirikan. Namun, dalam pelaksanaannya 

yang setiap tahunnya mengalami perubahan kurikulum, waktu, dan lainnya. 

Proses pelaksanaan program tahfiz Alquran di SMP Daarut Tauhiid 

Boarding School Putri dapat dikatakan baik dilihat dari kontribusi setiap 
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warga sekolah. Pada pelaksanaannya sudah sesuai dengan perencanaan-

perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya.  

c. Hasil dari program tahfiz Alquran dalam pembentukan karakter siswa di 

SMP Daarut Tauhiid Boarding School Putri adalah membawa perubahan 

dalam membentuk karakter siswa khususnya dalam karakter khas Daarut 

Tauhiid yaitu karakter BAKU (Baik dan Kuat), siswa mudah diingatkan jika 

melakukan kesalahan, siswa merasakan ketenangan hati, siswa mudah 

mengingat sesuatu, siswa merasa lebih dekat dengan Alquran, kegiatan 

negatif siswa teralihkan dengan adanya program ini, siswa memiliki hafalan 

Alquran dan mutqin (kuat meleka dan benar) hafalannya, siswa mendapatkan 

banyak hikmah yang dapat dipetik dan merasakan perubahan pada diri saat 

menghafal Alquran. 

5.2 Implikasi  

Berdasarkan simpulan di atas, implikasi yang ditentukan dari hasil 

penelitian terkait program tahfiz Alquran dalam pembentukan karakter siswa di 

SMP Daarut Tauhiid Boarding School Putri sebagai berikut: 

Program tahfiz Alquran tersebut di SMP Daarut Tauhiid Boarding School 

Putri dapat menjadi rujukan dan inspirasi bagi sekolah-sekolah lain untuk 

melaksanakan program tahfiz Alquran di sekolah baik Sekolah Dasar, Sekolah 

Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Akhir. Karena kurang lebihnya 

program tahfiz yang telah dilaksanakan dapat membentuk karakter siswa menjadi 

lebih baik lagi. Maka dari itu, perencanaan dan pelaksanaannya juga harus 

dilakukan dengan benar, sistematis, dan mengacu pada teori dalam menjalankan 

suatu program agar memberikan dampak dan hasil yang baik kepada peserta 

didik. 

5.3 Rekomendasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua 

aktivitas pendidikan mengenai program tahfiz Alquran di SMP Daarut Tauhiid 

Boarding School Putri dan berharap memberikan inspirasi yang positif bagi dunia 

pendidikan. Sesuai dengan simpulan di atas peneliti memberi rekomendasi ini 

sebagai berikut: 
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5.3.1 Bagi SMP Daarut Tauhiid Boarding School Putri 

Dalam mengembangkan program tahfiz Alquran sebaiknya dapat membuat 

rencana pelaksanaan pembelajaran secara tertulis dengan memperhatikan aspek-

aspek yang perlu diperbaiki serta ditambahkan. Selain itu, program tahfiz Alquran 

SMP Daarut Tauhiid Boarding School Putri diharapkan dapat menerapkan 

metode-metode secara khusus dalam program tahfiz Alquran. 

5.3.2 Bagi peneliti selanjutnya 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk dikembangkan 

dalam penelitian lainnya. 

b. Dalam melaksanakan penelitian, pemilihan metode penelitian merupakan 

hal yang harus diperhatikan agar mendapat hasil penelitian yang baik dan 

maksimal . 

c. Mencari teori-teori terkait program tahfiz Alquran terbaru serta yang lebih 

relevan sesuai dengan perkembangan teknologi dalam pendidikan. 

d. Dapat meneliti mengenai pengembangan kurikulum PAI yang ada di SMP 

Daarut Tauhiid Boarding School Putri. 

 

 


