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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

 Dari uraian hasil telaah adab penghafal Al-Qur’ān dalam kitab “Al-Tibyān Fī Ādabi 

Ḥamalah Al-Qur’ān karya Imām Abū Zakariā Yahya bin Syaraf An-Nawawī, dapat diambil 

kesimpulan, yaitu: 

1. Berdasarkan hasil temuan, ditemukan 9 keutamaan penghafal Al-Qur’ān, diantaranya 

yaitu para penghafal Al-Qur’ān akan disempurnakan pahala serta Nikmat-Nya oleh 

Allāh subḥānahu wata’ālā, menjadi bagian dari manusia terbaik, akan dipersatukan 

dengan para malaikat yang mulia, akan Allāh tinggikan derajatnya, akan mendapatkan 

Al-Qur’ ān sebagai pemberi syafaat di hari kiamat, akan Allāh berikan rezeki tanpa ia 

minta, akan memakaikan mahkota kepada kedua orangtuanya pada Hari Kiamat, tidak 

akan di adzab hatinya oleh Allah subḥānahu wata’ālā, dan harus dimuliakan dengan 

sepantasnya. 

2. Sedangkan, adab penghafal Al-Qur’ān, ditemukan ada 11 adab yang harus dimiliki 

oleh penghafal Al-Qur’ān, diantaranya yaitu para penghafal Al-Qur’ān hendaknya 

menyucikan hati dari segala kotoran, berguru kepada guru yang berkompeten, jelas 

agamanya, nyata ilmunya, dan terkenal kapasitas keilmuannya, berpenampilan sopan, 

bersikap sopan pada guru dan hadirin lainnya, belajar ketika suasana hati sang guru 

tenang, memiliki rasa semangat yang tinggi, mengulang hafalannya di pagi hari, 

jangan menjadikan Al-Qur’ān sebagai mata pencaharian, banyak membiasakan diri 

membaca Al-Qur’ān, membiasakan qiraah malam,  dan menghindari lupa dari bacaan 

yang telah dihafalkan. 

3. Implikasi yang ditemukan dalam kitab “Al-Tibyān Fī Ādabi Ḥamalah Al-Qur’ān” 

Karya Imām Abū Zakariā Yahya bin Syaraf An-Nawawī, mencakup penguatan materi 

ajar PAI tentang keutamaan dan adab penghafal Al-Qur’ān yang meliputi 

pencantuman dan pembahasan materi ajar PAI tentang para penghafal Al-Qur’ān yang 

memiliki keutamaan akan disempurnakan pahala serta Nikmat-Nya oleh Allāh 

subḥānahu wata’ālā, menjadi bagian dari manusia terbaik, akan dipersatukan dengan 

para malaikat yang mulia, akan mendapatkan Al-Qur’ ān sebagai pemberi syafaat di 

hari kiamat, akan Allāh berikan rezeki tanpa ia minta, akan memakaikan mahkota 

kepada kedua orangtuanya pada Hari Kiamat, tidak akan di adzab hatinya oleh Allah 
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subḥānahu wata’ālā, dan harus dimuliakan dengan sepantasnya. Serta tentang adab 

para penghafal Al-Qur’ān yang hendaknya menyucikan hati dari segala kotoran, 

berguru kepada guru yang berkompeten, jelas agamanya, nyata ilmunya, dan terkenal 

kapasitas keilmuannya, berpenampilan sopan, bersikap sopan pada guru dan hadirin 

lainnya, belajar ketika suasana hati sang guru tenang, mengulang hafalannya di pagi 

hari, jangan menjadikan Al-Qur’an sebagai mata pencaharian, banyak membiasakan 

diri membaca Al-Qur’ān, membiasakan qiraah malam,  dan menghindari lupa dari 

bacaan yang telah dihafalkan. 

5.2 Implikasi dan Rekomendasi 

 Hasil penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penguatan materi ajar terkait 

keutamaan dan adab penghafal Al-Qur’ān. Oleh karena itu peneliti merekomendasikan: 

1. Bagi Pemerintah: 

Merevisi kurikulum mata pelajaran PAI & BP dengan menambahkan materi terkait 

keutamaan dan adab penghafal Al-Qur’ān. 

2. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia: 

Sebagai lembaga yang menghasilkan guru PAI, dengan memberikan penguatan materi 

atau penambahan mata kuliah terkait keutamaan dan adab penghafal Al-Qur’ān. 

3. Bagi peneliti berikutnya: 

Melakukan kajian tentang realita adab siswa yang mengikuti program hafalan Al-

Qur’ān. 

 


