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BAB IV 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Penerapan tahfizh disekolah tersebut menarik untuk kita ketahui  agar 

bisa  memberikan wawasan terhadap orangtua supaya anak menghafal 

Alquran sejak dini. 

Orangtua memberikan respons terhadap program tahfizh yang berjalan 

disekolah. mereka berharap anak memiliki hafalan Alquran yang banyak bisa 

menjadi bekal dalam kehidupanya. Motivasi orangtua dalam memberikan 

pendidikan Alquran karena mulianya para penghafal Alquran, seorang 

penghafal Alquran di akhirat kelak  dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan 

ayat yang dihafalnya, dan bagi kedua orang tua yang mendidik anaknya. 

 menjadi penghafal Alquran, maka diakhirat kelak mereka  dipakaikan 

mahkota dan jubah kemuliaan yang cahaya begitu terang bahkan lebih terang 

dari sinar matahari, dan masih banyak lagi kemuliaan yang didapatkan oleh 

para penghafal Alquran. 

Diantara orangtua memiliki tujuan menyekolahkan anaknya untuk 

belajar dan menimba ilmu pengetahuan, dalam sekolah tersebut menerapkan 

tahfizh Alquran yang dinilai orangtua baik dalam hal penerapan pada anak 

mereka, dan alasan orangtua menganggap yaitu ingin memperkenalkan 

Alquran kepada anaknya sejak dini atau masa SD dan melatih anak untuk 
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menghafalkannya, kegiatan mengahafal ini juga tidak mengurangi prestasi 

anak tersebut dalam sekolahnya. Kemudian orangtua memiliki keinginan anak 

memiliki akhlak yang baik terhadap orangtuanya cukup membuat orangtua 

bahagia melihat anak meraka pandai baca Alquran dan sopan santun terhadap 

mereka.  

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dalam penelitian ini adalah 

tanggapan atau respons mereka diantaranya memberikan pernyataan 

tanggapan tentang tahfiz Alquran lima puluh dua dari orangtua didik tiga 

puluh lima diantara menyatakan baik kemudian tujuh belas sangan baik dan 

satu orang kurang baik, dapat diambil kesimpulan dari pernyataan orangtua 

tersebut baik dalam hal pelaksanaan dan penerapan tahfiz di SD 

Muhammadiyah 10 Banjarmasin.  

B. Saran -saran 

Diharapkan orang tua harus membimbing dan mengawasi anak mereka 

ketika sudah berada dilingkungan sekolah, orangtua senantiasa memberikan 

doa kepada anak mereka dan memberikan keteladan yang baik sehingga 

mencetak generasi Alquran . 

Semoga orangtua biasa kedepan nantinya memberikan fasilitas yang 

lebih modern lagi kepada anak mereka sehingga tidak merasa bosan dan 

tertekan dalam belajar menghafal, Mengenai pembahasan tahfizh disekolah 

SD Muhammadiyah penulis mengakui bahwa pembasan sangat luas, sehingga 

apa yang penulis sajikan kiranya tidak akan cukup menjawab segala 
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pertanyaan terutama tahfizh secara mendalam dan penulis menyadari akan 

terbatasnya keilmuan penulis berharap mampu memberikan kontribusi 

pemikaran baru terhadap program tahfizh yang ada disekolah. 

Diharapkan peneliti berikutnya dapat mendalami lagi tentang permaslahan 

yang lebih mendalam. 

  

 


