
 

114 

 

  BAB V PENUTUP 

            PENUTUP 

A. Simpulan  

Penelitain dengan judul “Praktik dan Pemahaman Santri Darul Hijrah 

Mengenai Tanda Waqaf di Dalam al-Qur’an”, merupakan sebuah penelitian yang 

berfokus pada praktik dan pemahaman pada tanda waqaf yang berobjek pada santri 

Darul Hijrah Putra, sample yang diambil berjumlah 32 orang santri, yaitu 24 santri 

kelas 4 TMI dan 8 orang dari kelas 5 TMI. Penelitian pada praktik dan pemahaman 

mengenai tanda waqaf yang peneliti lakukan dinilai berdasarkan ketepatan berhenti 

sejenak membaca al-Qur’an pada saat menemui tanda waqaf memulai bacaan 

kembali pada saat berhenti yaitu dan juga pemahaman mereka mengenai ilmu 

waqaf tersebut, yaitu dari pengertian hingga kepada hukum-hukum dari tanda 

waqaf. 

Penilaian praktik bacaan al-Qur’an santri Pondok Darul Hijrah Putra ini 

diukur melalui dengan mendengarkan praktik bacaan santri saat membaca al-

Qur’an Surah al-Mulk yang dinilai dari aspek ketapatan berhenti dan memulai 

bacaan al-Qur’an mereka saat menenui tanda waqaf, dan untuk pemahamannya 

peneliti mengajukan pertanyaan mengenai hukum-hukum dari tanda waqaf. 

Pertama, berdasarkan hasil penelitian praktik baca al-Qur’an surah al-Mulk 

dari 32 orang santri yang diteliti maka terdapat 53% santri yang mendapatkan 

kriteria nilai sangat baik, 31% santri mendapatkan kriteria baik, 6% santri yang 

mendapatkan kriteria nilai sedang dan 10% santri yang mendapatkan kriteria cukup 

baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktik dan pemahaman oleh 

santri Pondok Darul Hijrah Putra Cindai Alus Martapura memiliki kualitas sangat 

baik dikarenakan 53% dari total keseluruhan di dominasi oleh santri yang 

mendapatkan kriteria nilai sangat baik. 

Kedua, Sedangkan dari penelitian pemahaman tanda waqaf kebanyakan 

santri yang memang memahami dan menguasai secara baik dan benar, dan ada 
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beberapa santri yang tidak mengetahui secara keseluruhan tentang tanda waqaf 

yang ditanyakan. Akan tetapi walaupun santri yang memang memahami dan 

menguasai ilmu waqaf dengan benar, tetap saja sebagian dari mereka saat 

mempraktikkan bacaannya masih ada terdapat kekekeliruan. Hal ini dipengaruhi 

adanya santri yang tidak terlalu memperhatikan hukum waqaf karena mengikuti 

dari bacaan yang sering didengar dari kebiasaan mereka mereka sehari-hari, 

misalkan mereka mendengarkan rekaman MP3 murottal dari bacaan surah al-Mulk, 

maupun bacaan dari teman-temannya. 

B. Saran  

Beberapa saran dari penulis sebagai berikut: 

1. Diharapkan penelitian ini dapat di kembangkan lagi, yaitu 

menambahkan lagi dalam praktik dan pemahaman ilmu ibtidâ`nya. 

2. Diharapkan penelitian dapat menjadi inspirasi dan acuan untuk para 

peneliti lainnya, agar kiranya dapat dikembangkan lagi dari aspek 

khususnya faktor-faktor yang mendukung dan menghambat praktik 

dan pemahaman santri. 

3. Bagi Pimpinan Pondok Darul Hijrah Putra beserta jajarannya, 

diharapkan terus semangat dan meningkatkan kembali pembelajaran 

para santri khususnya disini untuk bidang ilmu tanda waqaf. 

 

 


