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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Tahfidz Al-Qur‟an merupakan sarana menjaga kalam tuhan ini 

suatu tradisi untuk membantu perkembangan para penghafal Qur‟an. dari 

data yang telah disajikan dan diberikan analisa sepenuhnya dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bimbingan Tahfidz di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah dalam hal 

bimbingan cukup baik, baik kegiatannya yang bersifat formal seperti 

kegiatan mengajar, membimbing, membina. Dengan adanya lembaga 

tahfidz di pondok pesantren Al-Ittifaqiah memberikan warna baru 

dalam membentuk dan mengkader para santri berakhlaq Al-Qur‟an 

dengan bimbingan yang di berikan berupa metode atau cara dalam 

menghafal dan memahami Al-Qur‟an. Kemudian ada mujahadah yang 

mematangkan dan membentuk santri yang unggul dalam Ilmu Al-

Qur‟an. 

2. Foktor pendukung dan penghambat kegiatan Bimbingan Tahfidz Al-

Qur‟an di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah dalam bimbingan yaitu: 

a. Foktor pendukung meliputi bimbingan tahfidz di Pondok Pesantren 

Al-Ittifaqiah adanya sumberdaya manusia yang unggul dalam 

menghafal Al-qur‟an sehingga dapat memberikan Bimbingan yang 

baik dan benar sesuai Al-Qur‟an dan Sunnah. Adanya sarana 
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prasarana yang baik dan memenuhi yang membantu berjalannya 

Tahfidz Al-Qur‟an dipondok ini. 

b. Foktor penghambat yang meliputi bimbingan Tahfidz Al-Qur‟an 

dipondok Pesantren Al-Ittifaqiah Santri sering merasa jenuh dan 

bosan dalam menghafal ini menjadi salah satu penyebab 

terhambatnya peroses menghafal. 

 

Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh penghafal Al-Qur‟an 

adalah beratnya menjaga hafalan sehingga tidak hilang ingatan. Menghadapi 

problem tersebut pondok pesantren Al- ittifaqiah menerapkan tradisi baru 

yaitu mujahadah sebagai solusinya. 

 

B. Saran-saran 

Untuk berkembangnya bimbingan di Pondok Pessantren Al-

Ittifaqiah ini dengan seiring berkembangnya zaman maka di sini penulis 

memberikan saran: 

1. Semoga selalu menghasilkan generasi-generasi yang menjiwai Al-

Qur‟an dan memahami bahkan mengamalkan Al-Qur‟an 

2. Foktor pendukung yang ada semoga selalu di pertahankan dan 

dikembangkan berdasarkan kemampuan yang ada, dan teruslah 

berkarya dengan memberikan bimbingan dan metode sebaik-baiknya. 

3. Dan semoga selalu bertahan dan selalu dikembangkan pendidikan Al-

Qur‟an sebagai ciri khas dan program unggulan baik dari kemampuan 
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membaca, mengahafal, seni baca, ilmu-ilmunya maupun kemampuan 

memahami dan praktek melaksanakn ajaran-ajaran Al-Qur‟an itu. 

Selain itu bimbingan mujahadah sebagai mahkota dengan 6 program 

yang menjadi unggulan di lembaga Tahfidz dan tilawah pondok 

pesantren Al-Ittifaqiah (LEMTATIQI). 

 




