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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan kesimpulan ini diperoleh dari hasil pengolahan data yang telah 

didapatkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang dilakukan oleh 

peneliti pada metode pembelajaran taḥfīẓ Qur’an melalui program 40 hari hafal 30 Juz di 

Yayasan Laatahzan Al-Muhajirin Cianjur. Selain itu, peneliti menuliskan rekomendasi 

sebagai bahan pertimbangan agar pembelajaran taḥfīẓ  al-Qur’an berjalan lebih optimal. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis mengenai metode 

pembelajaran taḥfīẓ  al-Qur’an melalui program 40 hari hafal 30 Juz di Yayasan 

Laatahzan Al-Muhajirin Cianjur, dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa 

penerapan metode pembelajaran taḥfīẓ  al-Qur’an ini dikatakan cukup efektif, karena 

metode pembelajaran taḥfīẓ  al-Qur’an yang digunakan memberikan kemudahan dan 

mempercepat santri dalam menghafal al-Qur’an, dan meningkatkan kemampuan 

membaca al-Qur’an. Tentu dengan catatan harus didukung dengan sarana dan prsarana 

yang menunjang dalam pembelajaran. Adapun simpulan secara khusus adalah sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan metode pembelajaran taḥfīẓ  al-Qur’an melalui program 40 hari hafal 30 

juz di Yayasan Laatahzan Al-Muhajirin Cianjur yaitu : 1) Merekrut tenaga pengajar 

atau SDM (Sumber Daya Manusia) yang profesional untuk pembelajaran taḥfīẓ al-

Qur’an sesuai dengan standar penerimaan pengajar di lembaga pesantren ini. 

Pengajar taḥfīẓ di lembaga pesantren ini diwajibkan sudah hafal 30 Juz, dan memiliki 

bacaan al-Qur’an yang baik dan benar. 2) Membuat kurikulum dan peraturan-

peraturan pembelajaran taḥfīẓ Qur’an. 3) Membuat jadwal pembelajaran. 4) 

Melakukan prosedur penerimaan siswa baru.  
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2. Pelaksanaan metode pembelajaran taḥfīẓ al-Qur’an melalui program 40 hari hafal 30 

juz di yayasan Laatahzan Al-Muhajirin Cianjur, memiliki beberapa tahap dalam 

proses pelaksanaan pembelajaran diantaranya, pembukaan, ḥalaqaħ  atau kegiatan 

inti, evaluasi dan kegiatan penutup.  Pelaksaan  pembelajaran tersebut dilaksanakan 

dari hari sabtu sampai kamis dan terbagi kedalam 7 ḥalaqaħ . Yayasan Laatahzan Al-

Muhajirin Cianjur memiliki 3 metode diantaranya metode putaran atau usmani, 

metode LAATAHZAN, (L= Lihatlah ayat yang akan di hafalkan 5x. A= Amati dan 

pahami ayatnya 3x. A= Amalkan dengan membaca ayatnya 10x. T= Tutup dan buka 

mata disaat membaca 5x. A= Angkat ayatnya kedalam fikiran tanpa melihatnya 3x. 

H= Hiasi bacaannya dengan melihat fokus yang lain. Z= Zaharkan sehingga jelas 

kaidah taḥsīnnya 10x. A= Akhiri dengan memperdengarkan atau menyetorkan 1x. 

N= Nikmati dalam muraja’a  dan dalam shalat 1x) dan LUPAKAN, (L= Lihatlah ayat 

yang akan dihafalkan sebanyak 10x. U= Ucapkan dengan suara yang terdengar 

telinga kita 2x, Ulangi dengan melihat dan memahami arti 3x, Ulangi dengan merem 

melek minimal 3x, Ulangi dengan memejamkan mata 3x, Uji hafalan dengan melihat 

sesuatu berfokus 9x. PA= Pahamilah arti ayat 5x. KA= Kaitkanlah ayat-ayatnya 10x. 

N= Nyetor ke muḥāfiẓ, nikmatilah dalam solat 1x). Pelaksanaan pembelajaran 

dibantu oleh beberapa kegiatan penunjang diantaranya, pemberian motivasi, 

pembelajaran taḥsīn dan kitab adab.  

Keunggulan metode putaran ini dari metode lainnya yaitu aspek psikologi santri yang 

menghafal al-Qur’an lebih diutamakan. Memberi manfaat psikologis yang besar bagi 

santri karena memiliki semangat atau motivasi yang kuat dan merasa menghafal lebih 

mudah. Selain itu keunggulannya adalah meminimalisir kejenuhan atau kebosanan 

dalam menghafal al-Qur’an karena menggunakan sistem putaran dan bisa 

mengoptimalkan otak kanan dalam menghafal al-Qur’an, dan meminimalisir ketidak 

lancaran hafalan pada setiap akhir juz. Kemudian penggunaan metode yang 

bervariasi ini keunggulannya adalah bisa saling melengkapi, mempercepat hafalan 

dan menghilangkan kebosanan dalam menghafal al-Qur’an. Selain itu, penggunaan 

beberapa metode sangat berpeluang memperkuat hafalan al-Qur’an. 

3. Evaluasi metode pembelajaran taḥfīẓ  al-Qur’an melalui program 40 hari hafal 30 Juz 

di yayasan Laatahzan Al-Muhajirin Cianjur, terdapat 3 macam evaluasi. Yang 

pertama, evaluasi harian dilaksanakan di setiap ḥalaqaħ . Yang kedua, evaluasi 
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mingguan dilaksanakan setiap hari jum’at pagi atau sore. Kemudian Evaluasi akhir, 

evaluasi akhir ini dilakukan ketika santri telah menyelesaikan hafalannya 30 Juz.  

Hasil metode pembelajaran taḥfīẓ al-Qur’an melalui program 40 hari hafal 30 Juz di 

Yayasan Laatahzan Al-Muhajirin Cianjur dinilai cukup efektif karena metode 

tersebut menunjuakan perkembangan hafalan santri. Kemampuan para santri dalam 

menghafal dan membaca al-Qur’an mengalami perubahan, dan meningkat dengan 

baik dan tentunya mencapai terget yang telah ditentukan. Hal tersebut dapat dilihat 

dari waktu yang ditempuh serta jumlah hafalan yang diperoleh santri. Dengan adanya 

santri yang telah menyelesaikan hafalan nya dalam waktu yang kurang dari target 

pesantren 40 hari, yaitu menyelesaikan hafalan 30 juz dalam waktu 33 hari dan dalam 

waktu 27 hari.  

4. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran taḥfīẓ  al-Qur’an  di 

yayasan Laatahzan al-Muhajirin Cianjur baik secara eksternal maupun secara 

internal. Dalam faktor pendukung, eksternalnya adalah faktor lingkungan, motivasi 

dari orang tua, dan kegiatan penunjang, sedangkan faktor internalnya adalah niat, 

motivasi dari diri sendiri, management waktu, dan suasa hati atau kondisi tubuh. 

Untuk faktor penghambat eksternalnya adalah faktor lingkungan dan penggunaan 

metode. Sedangkan faktor internalnya adalah niat, management waktu, kondisi tubuh 

atau suasana hati. Maka dari itu masih terdapat santri yang tidak selesai dalam waktu 

40 hari karena beberapa faktor penghambat. 

5.2 Rekomendasi  

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan mengenai 

metode pembelajaran taḥfīẓ al-Qur’an melalui program 40 hari hafal 30 Juz, peneliti 

memberikan rekomendasi sebagai berikut : 

1. Bagi Yayasan Laatahzan Al-Muhajirin Cianjur, semua proses perencanaan, 

pelasanaan dan evaluasi metode pembelajaran taḥfīẓ al-Qur’an sudah cukup baik, 

hanya saja diharapkan dalam sarana prasarana seperti asrama dll lebih di perbaiki 

lagi, untuk meningkatkan keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran taḥfīẓ al-

Qur’an.  
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2. Bagi ustaż  atau ustaẓah di yayasan Laatahzan Al-Muhajirin Cianjur, lebih 

mendisiplikan para santri dalam kegiatan pembelajaran taḥfīẓ al-Qur’an. Dan lebih 

ada pendekatan terhadap para santri. 

3. Bagi Civitas Akademik hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan sumbangan 

pemikiran terkait metode pembelajaran taḥfīẓ al-Qur’an. Bisa menjadi bahan 

referensi dalam metode pembelajaran taḥfīẓ al-Qur’an.  

4. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai 

metode pembelajaran taḥfīẓ al-Qur’an mudah-mudahan penelitian ini dapat 

dijadkan rujukan dan referensi. Dan diharapkan peneliti selanjutnya bisa melakukan 

penelitian yang lebih jauh dengan fokus kajian yang lebih mendalam. Dan jugaa di 

harapkan peneliti selanjutnya bisa meneliti metode dalam muraja’a  menghafal al-

Qur’an.


