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BAB IV  

HAMBATAN DAN SOLUSI IBU-IBU RUMAH TANGGA (IRT) DALAM 

MENGHAFAL AL-QUR’AN DI YAYASAN TAHFIZH AL-QUR’AN 

 UMMUL QURA BANJARMASIN 

A. Hambatan Ibu-Ibu Rumah Tangga dalam Menghafal Al-Qur’an  

Menghafal Al-Qur'an tidaklah semudah membolak-balikkan telapak 

tangan hal ini memerlukan perjuangan serius dan usaha yang maksimal dengan 

disertai usaha-usaha pendukung. seperti berpuasa, berdoa, dan lainnya, banyak 

problem yang dihadapi ibu-ibu penghafal Al-Qur'an, bukan hanya dari faktor diri 

sendiri tetapi juga dari hal lain, hal ini sebagaimana penulis temukan di Ummul 

Qura problematika yang dihadapi ibu-ibu rumah tangga yang menghafal Al-

Qur'an seperti: 

1. Keterbatasan  Pengucapan Makharijul Huruf 

Secara bahasa makharijul huruf berarti tempat keluar, sedangkan huruf 

berarti sama yaitu huruf, jadi menurut istilah dalam konteks membaca Al-

Qur‟an, makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf yang 

menimbulkan lafal, bunyi, dan suara, bisa berada dipangkal lidah, langit-

langit atau bibir. Mempelajari makharijul huruf tidaklah semudah yang 

dibayangkan melainkan mempelajarinya harus bersungguh-sungguh agar 

terhindar dari kesalahan-kesalahan yang fatal yang akan mengubah makna 

tersebut. Hal demikian bisa saja dialami para penghafal Al-Qur‟an dan 

mempengaruhi kelancaran dalam menghafal. Namun kenyataannya penulis 

menemukan problem yang dihadapi ibu-ibu rumah tangga dalam 
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menghafal Al-Qur‟an di Ummul Qura sebagaimana yang diungkaoleh ibu 

Isnaini Noor (49 thn) seorang ibu rumah tangga (IRT) yang bertempat 

tinggal di Pekapuran Raya dan mempunyai hafalan 1 juz, sudah 2 tahun 

belajar di Ummul Qura. Adapun problem beliau, bahwa ketika menghafal 

yang paling sulit memperbaiki bacaan makhraj yang masih kurang tepat 

terutama pengucapan huruf (ع ,ض ,ش ,ش ,خ,) dengan fasih karena membaca 

Al-Qur‟an itu tidak boleh asal baca aja melainkan harus  bermakhraj benar 

dan setiap huruf mempunyai haknya masing-masing.
56
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2. Keterbatasan Waktu  

Waktu merupakan hal yang penting dalam hidup kita semakin banyak 

waktu luang yang kita miliki maka semakin mudah untuk kita menambah 

ilmu, dalam menghafal Al-Qur‟an, agar menjadi seorang hafizh hafizhah 

istiqomah, maka kita harus memanfaatkan waktu luang. Namun pada 

kenyataannya penulis menemukan problem yang dihadapi ibu-ibu rumah 

tangga dalam menghafal Al-Qur‟an  di Ummul Qura sebagaimana yang 

diungkapkan oleh ibu Eka Rahimah (40 thn) seorang (IRT) yang bertempat 

tinggal di Prona 1 Pekapuran dan mempunyai hafalan 2 juz, sudah 2 tahun 

belajar di Ummul Qura. Adapun problem beliau, bahwa susahnya ketika 

menghafal Al-Qur‟an  membagi waktu antara mengurus 3 orang anak yang 

masih kecil, mengurus pekerjaan rumah (menyuci pakaian, piring dan 

membereskan rumah) sehingga untuk menghafal Al-Qur‟an dalam satu 

hari mampunya cuman 1 sampai 2 ayat surah al-Baqarah.
57

 

3. Rasa Malu Terhadap Anak yang Lebih Pintar 

Perasaan malu normal dimiliki manusia, termasuk para ibu rumah 

tangga, namun perasaan malu dalam penelitian ini membuat mereka 

termotivasi untuk menghafal Al-Qur‟an ketika melihat anak mereka 

sendiri begitu lancar dan fasih dalam menghafal Al-Qur‟an. Namun pada 

kenyataannya penulis menemukan problem yang dihadapi ibu-ibu rumah 

tangga dalam menghafal Al-Qur‟an di Ummul Qura sebagaimana yang 

diungkapkan oleh ibu Syarifah Khadijah (50 thn) seorang (IRT) dan yang 
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bertempat tinggal di Bumi Mas, beliau mempunyai hafalan beberapa surah 

belum sampai 1 juz, sudah 1 tahun belajar di Ummul Qura. Adapun 

problem beliau mengatakan bahwa saya sendiri ada rasa-rasa malu dengan 

anak saya, sudah hampir 2 juz telah hapal padahal dia sekolah TPA 

Ummul Qura baru 8 bulan, sedangkan dibandingkan hafalan saya belum 

sampai 1 juz, dikarenakan keterlambatan menghafal Al-Qur‟an, pada masa 

muda fokus menghabiskan waktu untuk berkerja sehingga jauh dari Al-

Qur‟an dan sekarang diumur tua saat ini saya baru sadar dan menyesal 

betapa pentingnya ilmu Al-Qur‟an untuk dipelajari apalagi dihafalkan, 

tidak hanya sampai disitu, akibat jauh dari Al-Qur‟an bacaan makhraj saya 

belum bagus semua.
58

 

4. Kesulitan Konsentrasi 

Kesulitan konsentrasi memang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, 

baik dalam belajar, bekerja, mengurus rumah tangga, atau menghafal Al-

Qur‟an. Konsentrasi pikiran sangat diperlukan dalam mengerjakan tugas 

sehari-hari, saat kita tidak dapat berkonsentrasi, kita juga tidak bisa 

berpikir jernih sehingga berisiko besar melakukan kesalahan dalam 

mengambil keputusan, maka dari itu sangat penting berkonsentrasi. Akan 

tetapi pada kenyataannya penulis menemukan problem yang dihadapi ibu 

rumah tangga dalam menghafal Al-Qur‟an  di Ummul Qura sebagaimana 

yang diungkapkan oleh ibu Marzukjiah (57 thn) seorang (IRT) dan yang 

bertempat tinggal  di Bumi Mas Raya dan mempunyai hafalan 1 juz, sudah 
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2 tahun belajar di Ummul Qura. Adapun problem beliau, bahwa menghafal 

Al-Qur‟an gampang-gampang susah, akan tetapi banyak susahnya yang 

selama ini saya alami terutama kurangnya fokus konsentrasi ketika 

melakukan hafalan dirumah, penyebabnya cucu yang rewel, sering minta 

ditemani bermain, berisik ketika beliau membuat hafalan dan ayat-ayat 

yang sulit untuk dihafal.
59

 

5. Mudah Lupa Faktor Usia 

Manusia merupakan makhluk hidup bersosial tentunya hal tersebut 

tidak terlepas dari kesalahan, kelupaan, dan kelalaian. Maka dari itu kita 

sebagai umat manusia harus saling mengingatkan ketika salah ataupun 

lupa. Begitu juga dengan seorang penghafal Al-Qur‟an harus selalu 

menjaga dan memelihara hafalannya supaya tidak lupa. Namun pada 

kenyataannya penulis menemukan problem yang dihadapi ibu rumah 

tangga dalam menghafal Al-Qur‟an di Ummul Qura sebagaimana yang 

diungkapkan oleh ibu Masyitah (54 thn) seorang (IRT) dan beralamat di 

Bumi Mas Raya dan mempunyai hafalan 1 juz, sudah 2 tahun belajar di 

Ummul Qura. Adapun problem beliau, bahwa saya sering lupa mengingat 

awal kalimat ayat dan kalimat akhir ayat.
60

 

B. Solusi Problem Ibu-Ibu Rumah Tangga dalam Menghafal Al-Qur’an  

Solusi merupakan cara untuk memecahkan/mencari jalan keluar suatu 

permasalahan besar atau kecil. Problematika yang ada di Yayasan Tahfizh 

Al-Qur‟an Ummul Qura khususnya para ibu rumah tangga dalam 
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menghafal Al-Qur‟an, sedang dihadapkan pada beberapa permasalahan 

yang membutuhkan penangan secara serius. Adapun solusi dari 

problematika pembelajaran Tahfizh Al-Qur‟an di Yayasan Tahfizh Al-

Qur‟an Ummul Qura adalah sebagai berikut: 

1. Solusi Keterbatasan  Pengucapan Makharijul Huruf 

Keterbatasan pengucapan makharijul huruf. Hal ini yang dialami oleh 

ibu Isnaini Noor, bahwa dalam menghafal Al-Qur‟an kadang terasa sulit. 

dikarenakan bacaan makhraj yang masih kurang tepat terutama 

pengucapan huruf (غ ,ع ,ض ,ش ,ش,خ) dengan fasih karena membaca Al-

Qur‟an itu tidak boleh asal baca aja melainkan harus bermakhraj benar dan 

setiap huruf mempunyai hak nya masing-masing.
61

 Untuk mengatasi hal 

tersebut, beliau belajar giat dan bersungguh-sungguh melatih huruf-huruf 

yang sulit diucapkan berulang-ulang kali hingga mendapatkan hasil yang 

memuaskan. 

2. Solusi Keterbatasan Waktu 

Keterbatasan waktu. Hal ini yang dialami oleh ibu Eka Rahimah 

sulitnya membagi waktu luang, akan tetapi hal tersebut bisa diatasi dengan 

saran teman yaitu ibu Noor Jannah yang pernah mengalami sebagaimana 

yang dialami ibu Eka Rahimah. Kata beliau saat menghafal Al-Qur‟an, 

carilah waktu luang ketika sudah selesai pekerjaan rumah, dimana waktu 
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tersebut harus dimanfaatkan sungguh-sungguh untuk menghafal Al-

Qur‟an.
62

 

3. Solusi Rasa Malu Terhadap Anak yang Lebih Pintar 

Rasa malu terhadap anak yang lebih pintar. Hal ini dialami oleh ibu 

Syarifah Khadijah bahwa beliau merasa malu terhadap anaknya yang lebih 

pintar terutama dibidang Tahfizh Al-Qur‟an, maka dari itu beliau terpacu 

dan bersemangat ingin lebih giat lagi mempelajari ilmu Al-Qur‟an dan 

bersungguh-sungguh istiqomah menghafal Al-Qur‟an, tentunya dengan 

banyak murajaah setiap hari nya.
63

 

4. Solusi Kesulitan Konsentrasi 

Kesulitan konsentrasi. Hal ini di alami oleh ibu Marzukjiah Masalah 

yang sering beliau hadapi ketika menghafal Al-Qur‟an adalah kesulitan 

konsentrasi, penyebabnya cucu yang rewel, sering minta ditemani 

bermain, berisik ketika beliau membuat hafalandan ayat-ayat yang sulit 

untuk dihafal. Untuk menghindari masalah tersebut beliau mencari tempat 

yang sunyi dan jauh dari jangkauan cucu-cucunya. Setelah itu beliau 

berusaha meningkatkan intensitas dalam menghafal Al-Qur‟an dan 

muraja‟ah lebih banyak, pokus dalam menghafal, menjaga pandangan, 

menjaga hati dan lisan.
64
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5. Solusi Mudah Lupa Faktor Usia 

Mudah lupa faktor usia. Hal ini dialami oleh ibu Masyitah bahwa 

masalah yang dihadapi beliau adalah sering lupa mengingat awal kalimat 

ayat dan kalimat akhir ayat. Untuk dapat mengatasi permasalahan yang 

ada beliau mendapatkan pencerahan dari gurunya. Beliau mengatakan 

yang harus dilakukan adalah meluruskan niat dengan ikhlas karena Allah 

swt, melaksanakan sholat hajat, meminta kepada tuhan agar kuat dalam 

mengingat hafalan, akrab dengan Al-Qur‟an yaitu dengan cara sering-

sering membacanya dan mengulang beberapa kali.
65

 

C. Analisis Hambatan Ibu-Ibu Rumah Tangga dalam Menghafal Al-

Qur’an 

Banyak problem yang dihadapi oleh para ibu-ibu rumah tangga dalam 

menghafal Al-Qur'an di Ummul Qura, problem tersebut bukan hanya dari faktor 

diri sendiri (internal) tetapi juga dari luar (eksternal), seperti: 

1. Keterbatasan  Pengucapan Makharijul Huruf 

Makharijul huruf sangatlah penting untuk dipelajari karena dengan 

mempelajarinya akan terhindar dari kesalahan-kesalahan yang fatal yang 

akan mengubah makna ayat. Namun mempelajari makharijul huruf 

tidaklah semudah yang dibayangkan melainkan mempelajarinya harus 

bersungguh-sungguh, itulah mengapa makhrarijul huruf menjadi kendala 

sulitnya orang-orang dalam menghafal Al-Quran. hal ini sebagaimana 

yang dirasakan oleh ibu-ibu rumah tangga penghafal Al-Qur‟an khususnya 
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hal ini dialami oleh ibu Isnaini Noor  bahwa ketika menghafal yang paling 

sulit memperbaiki bacaan makhraj yang masih kurang tepat terutama 

pengucapan huruf (غ ,ع ,ض ,ش ,ش,خ) dengan fasih karena membaca Al-

Qur‟an  itu tidak boleh asal baca saja melainkan harus bermakhraj benar 

dan setiap huruf mempunyai haknya masing-masing. Hal ini sebagaimana 

disebutkan firman Allah swt. Surah al-Muzzammil ayat 04 :  

 (٤) أَْوِزْدَعلَْيِهَىَرتِِِّلْلقُْرآنَتَْرتِيِل

Atau lebih dari seperdua itu dan bacalah Al-Qur‟an itu dengan perlahan-

lahan. 

Imam Ibnu Jazari  R.A berkata: 

“Tidak ada keraguan bahwasannya umat ini sebagaimana mereka iu 

beribadah degan cara memahami makn-makna Al-Qur‟an dan 

menegakkan hukum-hukumnya juga, beribadah dengan cara men-tashih 

(memperbaiki) lafazh-lafazh (pengucapan) dan menegakkan bacaan huruf-

hurufnya sesuai dengan sifat (tata cara) yang di ambil para imam qiraah 

yang bersambung terus sampai kepada yang mulia Nabi Saw orang yang 

bahasa arabnya paling fasih, yang kita tidak boleh menyelisihinya.”
66

 

2. Keterbatasan Waktu 

Salah satu yang menyebabkan susahnya untuk menghafal Al-Qur‟an 

adalah kurangnya mamanfaatkan waktu. Kegagalan utama biasanya karena 

kedisiplinan seseorang kurang perhatian dalam menghafal Al-Qur'an, hal 

ini sebagaimana yang dirasakan oleh ibu-ibu rumah tangga terutama ibu 
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Eka Rahimah yang dirasakan beliau ketika dihadapakan dengan 

kesibukan-kesibukan eksternal; seperti mengurus 3 orang anak yang masih 

kecil, mengurus pekerjaan rumah (menyuci pakaian, piring dan 

membereskan rumah). sehingga untuk menghafal Al-Qur‟an dalam satu 

hari tidak banyak yang diperoleh melainkan 1 sampai 2 ayat di surah Al-

Baqarah. 

3. Rasa Malu Terhadap Anak yang Lebih Pintar 

Umumnya malu ialah sebuah sifat ataupun prasaan yang normal 

dimiliki manusia, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa perasaan 

malu akan selalu ada didalam dirinya, begitu juga para iburumah tangga 

yang mempunyai rasa malu terhadap anaknya dengan alasan tertentu. 

Namun perasaan malu terhadap anaknya sedang dialami oleh ibu Syarifah 

Khadijah bahwa beliau sendiri ada perasaan malu dengan anaknya yang 

sudah hampir 2 juz telah hapal Al-Qur‟an padahal dia sekolah TPQ 

Ummul Qura baru 8 bulan, sedangkan dibandingkan hafalan beliau saat ini 

belum sampai 1 juz, dikarenakan keterlambatan menghafal Al-Qur‟an 

pada masa mudanya fokus menghabiskan waktu untuk berkerja sehingga 

jauh dari Al-Qur‟an dan penyesalan yang beliau dapat ketika dimasa tua. 

Rasa malu terhadap anaknya yang dialami oleh ibu Syarifah Khadijah 

merupakan rasa malu yang berdampak positif sebagai motivasi untuk 

meningkatkan kualitas hafalan dan menambah hafalan hingga dapat 

melampaui hafalan anaknya dalam menghafal Al-Qur‟an. 
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4. Kesulitan Konsentrasi 

Susah konsentrasi adalah gangguan berpikir yang membuat seseorang 

kurang fokus dan susah memperhatikan sesuatu. Kesulitan konsentrasi 

memang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, baik dalam belajar, 

bekerja, mengurus rumah tangga, atau menghafal Al-Qur‟an. Konsentrasi 

pikiran sangat diperlukan dalam mengerjakan tugas sehari-hari. Saat kita 

tidak dapat berkonsentrasi, kita juga tidak bisa berpikir jernih sehingga 

berisiko besar melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan. Akan 

tetapi pada kenyataannya penulis menemukan problem yang dihadapi ibu-

ibu rumah tangga dalam menghafal Al-Qur‟an di Ummul Qura 

sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Marzukjiah bahwa menghafal Al-

Qur‟an memang gampang-gampang susah, akan tetapi banyak susahnya 

selama ini beliau alami, terutama kurangnya fokus konsentrasi ketika 

membuat hafalan dirumah, hal ini dikarenakan permasalahan external 

yang membuat beliau terganggu sehingga tidak bisa memaksimalkan 

hafalan. 

5. Mudah Lupa Faktor Usia 

Sifat pelupa biasanya disebabkan oleh faktor pertambahan usia dan 

cukup sering dialami oleh mereka yang berusia lanjut. Kendati demikian, 

sifat pelupa terkadang juga bisa dialami oleh orang yang masih muda. 

Begitu juga dengan seorang penghafal Al-Qur‟an, tidak hanya anak muda, 

orang dewasa hingga lansia, oleh karena itu sebagai penghafal Al-Qur‟an 

harus selalu menjaga dan memelihara hafalannya supaya tidak mudah 
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lupa. Salah satu problem yang dihadapi oleh kebanyakan orang adalah 

susahnya mengingat hafalan sebelumnya ketika menambah hafalan baru. 

Hal ini sebagaimana yang dialami para ibu-ibu rumah tangga dalam 

menghafal Al-Qur‟an di Ummul Qura terutama oleh ibu Masyitah bahwa 

beliau sering lupa mengingat awal kalimat ayat dan kalimat akhir ayat. 

Sifat ini menggambarkan bahwa setiap manusia menunjukan ketidak 

sempurnaan sebagai makhluk Allah swt, sehingga wajar, setiap orang 

mudah lupa dalam menghafal Al-Qur‟an. 

D. Analisis Solusi Problem Ibu-Ibu Rumah Tangga dalam Menghafal Al-

Qur’an 

Beragam problem yang dihadapi para ibu rumah tangga dalam menghafal 

AL-Qur‟an menuntut mereka untuk aktif dan kreatif dalam mengoptimalkan 

potensi yang dimiliki guna menunjang kesuksesannya dalam menghafal Al-

Qur‟an. Usaha-usaha yang mereka lakukan untuk mengatasi problematika sebagai 

berikut:  

1. Solusi Keterbatasan  Pengucapan Makharijul Huruf 

 Keterbatasan pengucapan makharijul huruf. Hal ini yang di alami oleh 

ibu Isnaini Noor, bahwa dalam menghafal Al-Qur‟an kadang terasa sulit 

dikarenakan bacaan makhraj yang masih kurang tepat terutama 

pengucapan huruf (غ ,ع ,ض ,ش ,ش,خ) dengan fasih karena membaca Al-

Qur‟an itu tidak boleh asal baca aja melainkan harus bermakhraj benar dan 

setiap huruf mempunyai hak nya masing-masing. Untuk mengatasi hal 

tersebut, beliau belajar giat dan bersungguh-sungguh melatih huruf-huruf 
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yang sulit diucapkan berulang-ulang kali hingga mendapatkan hasil yang 

memuaskan. 

Dari pemahaman diatas dapat dianalisa bahwa membaca Al-Qur‟an 

memang memberikan banyak pahala serta keutamaan yang besar bagi 

seseorang. Namun, kita dalam membaca Al-Qur‟an tidak boleh asal 

membacanya begitu saja, melainkan harus bermakhraj dengan tepat untuk 

mendapatkan hasil yang bagus, dibandingkan dengan orang yang 

membaca Al-Qur‟an tanpa makhraj yang jelas ini akan sangat fatal jika 

dibiarkan terus menerus. Setiap kata dalam Al-Qur‟an memiliki arti dan 

jika salah dalam membacanya, bisa mengubah arti kata tersebut.  

2. Solusi Keterbatasan Waktu 

 Keterbatasan waktu. Hal ini yang dialami oleh ibu Eka Rahimah 

sulitnya membagi waktu luang, akan tetapi hal tersebut bisa diatasi dengan 

saran teman yaitu ibu Noor Jannah yang pernah mengalami sebagaimana 

yang dialami ibu Eka Rahimah. Kata beliau saat menghafal Al-Qur‟an, 

carilah waktu luang ketika sudah selesai pekerjaan rumah, dimana waktu 

tersebut harus dimanfaatkan sungguh-sungguh untuk menghafal Al-

Qur‟an. 

Dari sini dapat penulis analisa bahwa dalam menghafal Al-Qur‟an yang 

paling utama adalah pentingnya menentukan waktu luang untuk lebih 

terfokus lagi dalam menghafal Al-Qur‟an dan mendapatkan hasil yang 

memuaskan. 
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3. Solusi Rasa Malu Terhadap Anak yang Lebih Pintar 

Rasa malu terhadap anak yang lebih pintar. Hal ini dialami oleh ibu 

Syarifah Khadijah bahwa beliau merasa malu terhadap anaknya yang lebih 

pintar terutama dibidang Tahfizh Al-Qur‟an, maka dari itu beliau terpacu 

dan bersemangat ingin lebih giat lagi mempelajari ilmu Al-Qur‟an dan 

bersungguh-sungguh istiqomah menghafal Al-Qur‟an, tentunya dengan 

banyak murajaah setiap harinya. 

Dari sini penulis dapat menganalisa bahwa dalam menghafal Al-Qur‟an 

tidak memandang siapapun orangnya; anak-anak, remaja, ataupun orang 

dewasa. Bahwa menghafal Al-Qur‟an tidak hanya membutuhkan 

kepintaran melainkan harus membutuhkan keberanian dan semangat yang 

tinggi. Rasa malu ibu Syariah terhadap anaknya  membuat beliau 

termotivasi untuk menjadikan diri pribadi lebih baik lagi. 

4. Solusi Kesulitan Konsentrasi 

Kesulitan konsentrasi. Hal ini di alami oleh ibu Marzukjiah Masalah 

yang sering beliau hadapi ketika menghafal Al-Qur‟an adalah kesulitan 

konsentrasi, penyebabnya cucu yang rewel, sering minta ditemani 

bermain, berisik ketika beliau membuat hafalandan ayat-ayat yang sulit 

untuk dihafal. Untuk menghindari masalah tersebut beliau mencari tempat 

yang sunyi dan jauh dari jangkauan cucu-cucunya. Setelah itu beliau 

berusaha meningkatkan intensitas dalam menghafal Al-Qur‟an dan 

muraja‟ah lebih banyak, pokus dalam menghafal, menjaga pandangan, 

menjaga hati dan lisan. 
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Dari sinilah penulis menganalisa bahwa dalam menghafal Al-Qur‟an 

sangatlah penting menumbuhkan konsentrasi yang maksimal agar 

mendapatkan hasil yang bagus. 

5. Solusi Mudah Lupa Faktor Usia 

Mudah lupa faktor usia. Hal ini dialami oleh ibu Masyitah bahwa 

masalah yang dihadapi beliau adalah sering lupa mengingat awal kalimat 

ayat dan kalimat akhir ayat. Agar dapat mengatasi permasalahan yang ada 

beliau mendapatkan pencerahan dari gurunya. Beliau mengatakan yang 

harus dilakukan adalah meluruskan niat dengan ikhlas karena Allah swt, 

melaksanakan sholat hajat, meminta kepada tuhan agar kuat dalam 

mengingat hafalan, akrab dengan Al-Qur‟an yaitu dengan cara sering-

sering membacanya dan mengulang beberapa kali. 

Dari sini dapat dianalisa bahwa dalam menghafal Al-Qur‟an yang 

diperlukan adalah memantapkan hati, membersihkan hati, meluruskan hati, 

serta keikhlasan dalam mendalami kalimat Allah swt sehinggah 

meminimalisir kelupaan dalam menghafal Al-Qur‟an. 

 Demikian hasil penelitian ini penulis paparkan, semoga penelitian ini 

dapat memberikan wawasan bagi pembaca tentang “Problematika Ibu-Ibu Rumah 

Tangga dalam Menghafal Al-Qur‟an di Yayasan Tahfizh Al-Qur‟an Ummul Qura 

Banjarmasin” dan hal ini sekaligus sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. 
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