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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil paparan data dan pembahasan hasil penelitian pada bab 

sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pondok Tahfizh Yanbu’ul Qur’an 4 Pantai Cabe Kabupaten Tapin 

menggunakan metode Yanbu’a dalam pembelajaran baca tulis dan menghafal 

Al-Qur’an. Pondok ini memiliki pola menghafal Al-Qur’an yang dilakukan 

dalam beberapa tahapan yaitu: 

a. Bertawasul dan berdo’a kepada Allah SWT. 

b. Tahsin al-qirâ’ah (memperbaiki bacaan Al-Qur’an). 

c. Metode menghafal dengan bi al-nazhar (melihat mushaf). 

d. Metode menghafal dengan bi al-ghaib (tanpa melihat mushaf). 

e. Metode ziyâdah (menambah hafalan baru). 

2. Strategi menjaga hafalan untuk mencapai tingkat mutqin pada santri Pondok 

Tahfizh Yanbu'ul Qur'an 4 Pantai Cabe Kabupaten Tapin yaitu: 

a. Murâja’ah (mengulang hafalan) setelah salat magrib dan asar. 

b. Mudârasah Kelompok (murâja’ah per ayat atau sambung ayat 

bergantian) setiap 1 minggu sekali pada hari sabtu sore. 

c. Mudârasah dengan cara simâ’an/tasmî’ diantaranya yaitu ujian 

tahfizh setiap akhir semester satu dan akhir semester dua, khataman 

Al-Qur’an pada akhir tahun, simâ’an di rumah-rumah santri, simâ’an  
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di mushalla sekitar pondok dan simâ’an yang dilakukan oleh Asâtidz 

atau para santri pada saat salat subuh dan magrib berjamaah di masjid 

pondok. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta pembahasan tentang 

hasil tersebut maka peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Menghimbau kepada peneliti berikutnya yang mungkin tertarik untuk 

meneliti permasalahan yang sama agar menjadikan penelitian ini sebagai 

landasan untuk membuat penelitian yang lebih tajam dari sisi bagaimana 

pola hafalan atau bagaimana cara menjaga hafalan untuk mencapai tingkat 

mutqin bagi Ustadz/Ustadzah atau santri pada pondok-pondok tahfizh 

lainnya di seluruh Indonesia. 

2. Mengharapkan kepada pondok pesantren yang diteliti untuk 

mengikutsertakan santri atau alumninya dalam kegiatan Musabaqah 

Tilawatil Qur’an atau Seleksi Tilawatil Qur’an sebagai bentuk strategi 

menjaga hafalan dan menguji mental mereka di depan orang banyak. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah lebih banyak informasi 

dalam ilmu pendidikan, khususnya dalam pola atau metode menghafal Al-

Qur’an dan cara atau strategi menjaga hafalan untuk mencapai tingkat 

mutqin dan diharapkan juga dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

sumber informasi bagi peneliti lain yang akan meneliti atau 

mengembangkan metode dalam pembelajaran tahfizh Al-Qur’an. 


