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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan 

program tahsin dan tahfiz Al-Qur‟an di SDIT Al-Hikmah Banjarmasin, peneliti 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan program ini dilaksanakan setiap hari senin s/d kamis dan 

difokuskan pada pagi hari dari pukul 07.45 s/d 09.00 (30 menit pertama 

tahfiz dan 30 menit berikutnya tahsin).  Pelaksanaan program ini meliputi 

3 aspek. (a) Perencanaan, guru koordinator dan pembimbing tahsin dan 

tahfiz mengadakan rapat apa saja yang harus dipersiapkan, diantaranya 

menentukan alokasi waktu pelaksanaan, materi hafalan, target hafalan, 

metode yang digunakan dan kapan evaluasi akan dilaksanakan. (b) 

Pelaksanaan mengadopsi dari metode ummi dengan menerapkan nada dan 

strateginya yaitu klasikal baca simak. Buku yang digunakan yaitu buku 

iqro untuk tahsin dan tahfiz menggunakan juz amma. (c) Evaluasi 

dilakukan setiap akhir semester dengan aspek penilaiannya ada 5 yaitu 

adab di dalam halaqah, muraja‟ah (mengulang hafalan), tajwid, makharijul 

huruf dan pencapaian target hafalan.   

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dilaksanakannya program tahsin dan 

tahfiz Al-Qur‟an ini diantaranya faktor pendukung yaitu motivasi siswa, 

dukungan orang tua dan guru, sedangkan faktor penghambat yaitu 

kurangnya waktu dalam pembelajaran. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti ingin mengemukakan beberapa 

saran-saran agar kedepannya dapat menjadi bahan renungan seluruh pendidik, 

seperti guru, dosen dan orang tua.  

1. Bagi Sekolah 

Supaya pelaksanaan program tahsin dan tahfiz Al-Qur‟an ini berjalan 

dengan optimal dan lancar, hendaknya sekolah dapat menetapkan metode yang 

bener-benar telah dilegalkan oleh sekolah, sehingga dalam perencanaan nantinya 

telah tertulis dalam persiapan pembelajaran seperti silabus dan RPP. 

2. Bagi Guru 

Untuk guru pembimbing program tahsin dan tahfiz Al-Qur‟an hendaklah 

lebih memperhatikan siswanya ketika proses pembelajaran. Selain itu, para guru 

juga perlu memberikan motivasi dan saran kepada para siswa untuk meningkatkan 

semangat mereka dalam menghafal dan memperbaiki bacaan Al-Qur‟an. 

3. Bagi Mahasiswa 

Siapapun yang membaca karya tulis ini pada masa yang akan datang, 

skripsi ini jauh dari kata yang sempurna maka selagi ada kesempatan untuk kalian 

mendalami ilmu pengetahuan, maka carilah sebanyak-banyaknya dan dalamilah 

sedalam-dalamnya agar lebih baik dari sebelumya.  




