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BAB V  

 

PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian terkait Signifikansi al-Qur’an digital sebagai 

pendukung proses pemahaman al-Qur’an oleh anggota LPPQ UIN Antasari 

Banjarmasin, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 

Aplikasi al-Qur’an digital yang dimiliki mahasiswa anggota LPPQ UIN 

Antasari Banjarmasin memiliki nama yang berbeda-beda. Berikut nama-nama 

aplikasinya: Al-Qur’an, Quran Best Indonesia, Muslim Pro, Qara’a, Tarteel, 

Al-Qur’an Bahasa Indonesia, Al-Qur’an Indonesia, Quran Madina, Al-Qur’an 

Al-Hadi, Quran, Quran Kemenag, At-Taisir, Lafzhi, Al-Qur’an Perkata, My 

Quran, Al-Qur’an dan Tafsir, Ayat al-Qur’an, القران, Al-Qur’an dan 

Terjemahannya, Al-Qur’an (tafsir Perkata), Umma, Al-Qur’an Muslimah, 

Kesan, Nu Online, Salaam, Easy Qur’an MP 3, Al-Qur’an Belajar dan 

Hafalan, al-Qur’an MP 3 ( Full Offline), Al-Qur’an MP 3 (Offline New), dan  

Quran For Android. 

 Kemudian, mengenai signifikansi al-Qur’an digital sebagai pendukung 

proses pemahamannya terhadap ayat-ayat al-Qur’an, anggota LPPQ UIN 

Antasari Banjarmasin belum signifikan terhadap memahami makna ayat-ayat 

al-Qur’an. Namun mereka hanya mampu memahami dalam hal sebagai 

berikut: 2 (Dua) orang yang mengatakan sangat paham dikarenakan terbantu 

dengan adanya fitur tajwid. Sehingga ketika membaca al-Qur’an mereka 
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sangat memahami mengenai hukum tajwid dan cara membaca al-Qur’an 

dengan baik dan benar. 20 (Dua puluh) orang yang mengatakan paham, karena 

terbantu dengan fitur tajwid, terjemah, tafsir, pencarian ayat, dan audio 

murattal. Adapun 23 (Dua puluh tiga) orang yang mengatakan cukup paham, 

karena terbantu dengan adanya fitur terjemah al-Qur’an. Dan 3 (tiga) orang 

yang mengatakan tidak paham, karena aplikasi yang mereka miliki tidak 

memuat tafsir atau penjelasan ayat-ayat al-Qur’an. 

B. Saran-saran 

 

1. Hasil penelitian ini hendaknya sebagai bahan bacaan sekaligus 

memperkaya khazanah bagi pembaca. 

2. Untuk para masyarakat umum setelah membaca penelitian ini kiranya bisa 

lebih mengetahui dan mengenal lebih jauh tentang aplikasi al-Qur’an 

digital. Karena tidak hanya aplikasi yang peneliti sebutkan di atas, namun 

masih banyak lagi aplikasi-aplikasi al-Qur’an digital yang dilengkapi 

dengan fitur-fitur menarik. Sehingga tidak hanya dapat memahami ayat-

ayat al-Qur’an, bahkan sampai kepada merenungi ayat-ayatnya secara 

mendalam. 

3. Kepada seluruh mahasiswa anggota LPPQ UIN Antasari Banjarmasin, serta 

seluruh akademis, dimohon agar lebih meningkatkan lagi membaca al-

Qur’an agar dapat memahami ayat-ayatnya. Baik melalui al-Qur’an digital 

maupun al-Qur’an berbentuk cetak.  Hal ini dikarenakan organisasi LPPQ 

memang mempelajari tentang al-Qur’an, mulai dari belajar tahsin, hingga 

mempelajari tafsirnya. Sehingga semua anggota LPPQ UIN Antasari 
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Banjarmasin, mampu mememahami ayat-ayatnya, tidak ada yang cukup 

paham, bahkan tidak paham.  

4. Kepada pengembang aplikasi al-Qur’an digital agar lebih meningkatkan 

kualitas al-Qur’an digital seperti dengan tambahan fitur-fitur yang menarik 

dan lebih lengkap sehingga membuat orang lain senang untuk 

menggunakan




