
 

89 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan 

di Pondok Pesantren Tahfizh Amanah Umat dengan menggunakan teknik 

observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang bimbingan keagamaan di 

Pondok Pesantren Tahfizh Amanah Umat dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Bimbingan keagamaan yang diterapkan di Pondok Pesantren Tahfizh 

Amanah Umat yaitu bimbingan menghafal Alquran yang diterapkan 

kepada seluruh santri khususnya bagi santri baru yang belum memenuhi 

standard pondok pesantren untuk menghafal Alquran. Bentuk 

Bimbingan menghafal Alquran yang diterapkan yaitu berupa 

pembelajaran Tahsin dan pembelajran menghafal Alquran.  

Strategi bimbingan yang diterapkan Pondok Pesantren Tahfizh Amanah 

Umat dalam membimbing santrinya menghafal Alquran yaitu dengan 

menggunakan Halaqah-halaqah yaitu Halaqah Tahsin dan Halaqah 

Berlevel. Halaqah Tahsin dikhususkan bagi santri baru untuk 

dibimbing dalam mempersiapkan dirinya melanjutkan ke Halaqah 

berlevel. Halaqah berlevel merupakan tahapan selanjutnya setelah 

santri lulus di Halaqah Tahsin. Tujuan diterapkannya halaqah-halaqah 
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ini yaitu untuk mengklasifikasikan kemampuan santri dan 

meningkatkan motivasi santri dalam menghafal Alquran.  

Pondok Pesantren Tahfizh Amanah Umat dan Muhafiz tidak ada 

menetapkan metode khusus dalam menghafal Alquran kepada santri. 

Karena setiap santri mempunyai metode atau caranya masing-masing 

dalam menghafal. Lain halnya metode menghafal yang diterapkan di 

dalam Halaqah yaitu Halaqah Tahsin dan Halaqah berlevel. Dalam 

Halaqah Tahsin ustaz pembimbing menggunakan metode ummi dan 

dalam Halaqah berlevel Muhafiz menerapkan kepada santri sebelum 

menghafal yaitu di Tahsin terlebih dahulu dengan membacakan ayat 

yang ingin di hafalkan kepada Muhafiz, kemudian santri saling Sima’ 

lagi sama teman Halaqah nya setelah merasa hafalannya sudah lancar 

baru menyetorkan hafalannya kepada Muhafiz. 

2. Bimbingan keagamaan yang diterapkan di Pondok Pesantren Tahfizh 

Amanah Umat yaitu bimbingan adab dan akhlak. Bimbingan ini 

diterapkan kepada seluruh santri dari semua program Tahfidzul Quran. 

Kegiatan bimbingan adab dan akhlak ini dilaksanakan di kelas dan 

musala ba’da sholat subuh. Bimbingan adab dan akhlak yang diajarkan 

yaitu tentang adab dan akhlak yang bisa dikatakan tingkat dasar seperti 

adab dan akhlak terhadap orang tua, guru/ ustaz, teman dan lingkungan. 

Bimbingan adab dan akhlak yang diajarkan tersebut tidak lepas dari 

Alquran dan hadis yang terdapat di dalam kitab-kitab yang diajarkan 
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diantaranya kitab Akhlak Lil Banin, Minhajul muslim, dan Risalah 

Mu’awanah. 

Strategi bimbingan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Tahfizh 

Amanah Umat dalam bimbingan adab dan akhlak yaitu memberikan 

materi-materi dasar yang dapat langsung dipakai dalam aktivitas sehari-

hari, menentukan kitab-kitab yang sesuai dengan tingkatan santri untuk 

menambah wawasan keilmuan disamping menghafal Alquran dan 

menetapkan ustaz di setiap asrama untuk membimbing serta mengawasi 

santrinya. 

Metode yang diterapkan dalam bimbingan adab dan akhlak ini yaitu 

menggunakan metode ceramah. Ustaz pembimbing menyampaikan dan 

menjelaskan kepada santri tentang materi-materi yang diajarkan. Dalam 

memudahkan santri dalam memahami materi ustaz menggunakan 

bahasa-bahasa yang mudah dimengerti dan bisa juga dengan 

menggunakan cerita-cerita yang berkaitan dengan materi yang 

diajarkan. 

Dalam setiap kegiatan tidak menutup kemungkinan bahwa 

adanya hambatan dan kendala yang terjadi dalam kegiatan tersebut. 

Begitu juga kegiatan bimbingan keagamaan di Pondok Pesantren 

Tahfizh Amanah Umat tentu adanya hambatan dan kendala di 

dalamnya. Hambatan dan kendala yang terjadi dalam kegiatan 

bimbingan keagamaan tersebut bermacam-macam baik dari sudut 

pandang ustaz/ pembimbing, santri, situasi dan kondisi lingkungan. 
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Tetapi semuanya bekerjasama dengan sebaik mungkin mencari solusi 

atau jalan keluar untuk membenahi dan meningkatkan kegiatan 

bimbingan keagamaan yang ada di Pondok Pesantren Tahfizh Amanah 

Umat. 

B. REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, 

peneliti mempunyai saran-saran demi kemajuan dan keberhasilan Pondok 

Pesantren Tahfizh Amanah Umat Dalam Membina dan membimbing 

santrinya. Sebagai berikut: 

1. Pondok Pesantren Tahfizh Amanah Umat hendaknya mempertahankan 

kualitas pembelajaran khusunya program Tahfidzul Quran dan 

bimbingan keagamaannya serta lebih meningkatkan lagi semangat dan 

motivasi kepada santri dengan menciptakan inovasi-inovasi baru yang 

dapat mendukung proses membina dan membimbing santri dalam 

meghafal Alquran agar dapat menjadi contoh bagi pondok pesantren 

tahfiz dan rumah-rumah tahfiz yang lainnya. 

2. Kepada ustaz dan Muhafiz Pondok Pesantren Tahfizh Amanah Umat 

hendaknya mempunyai metode menghafal Alquran yang dapat 

direkomendasikan kepada santri untuk memudahkan proses santri 

dalam menghafal Alquran serta ustaz dan muhafiz agar lebih 

meningkatkan lagi dalam memberikan dan membangkitkan semangat 

dan motivasi kepada santri disamping memberikan reward, nilai, dan 
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pujian yaitu berupa nasehat-nasehat setelah selesai pembelajaran di 

Halaqah. 

3. Kepada santri hendaknya dapat menumbuhkan semangat dan motivasi 

yang berasal dari dirinya sendiri dalam proses menghafal Alquran 

disamping semangat dan motivasi yang diberikan oleh ustaz dan 

muhafiz. Dan santri hendaknya memiliki tujuan dalam menghafal 

Alquran yang mana dengan tujuan tersebut dapat menjadi pemantik 

semangat dan motivasi ketika ada hambatan dan kendala dalam proses 

menghafal Alquran. Serta menyadari bahwa menghafal itu mudah 

tetapi menjaga hafalan itu perlu ketekunan dan keistiqomahan. 

4. Kepada orang-orang yang berkeinginan menghafal Alquran 

hendaknya mempunyai antara lain: 

1) Niat karena Allah SWT 

2) Kemauan dari diri sendiri tidak ada paksaan 

3) Tekad yang kuat 

4) Keikhlasan 

5) Keistiqomahan 

6) Kesabaran 

Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat 

khususnya untuk peneliti sendiri dan umumnya para pembaca. Baik 

menjadi bahan bacaan, referensi, penambah wawasan, dan pengetahuan 

tentang menghafal Alquran.  


