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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka 

dapat peneliti simpulkan bahwa: 

1. Peran Orang Tua dalam Memotivasi Anak Usia Dini Menghafalkan 

Al-Qur'an  

  Peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara singkat, Peran orang 

tua anak terhadap pemotivasian untuk anak menghafalkan Al-qur'an ialah 

dengan memberikan anak stimulus atau dorongan agar anak tidak merasa 

jenuh dan bosan menghafalkan Al-qur'an ,  dan orang tua juga perlu 

memberikan motivasi anak berupa reward atau hadiah, selalu membimbing 

anak dan menemani anak ketika anak mengaji ataupun muroja'ah 

mengulang kembali hafalan anak. 

 

2.  Motivasi dari Orang Tua Untuk Anak yang Menghafalkan Al-

Quran  dengan Latar Belakang Profesi Orang Tua yang Berbeda. 

 Dapat peneliti simpulkan, walaupun dari masing-masing orang tua 

Ibu dan Ayah anak memiliki pekerjaan yang berbeda atau profesi yang 

berbeda, tetapi orang tua masih bisa menyempatkan waktu untuk selalu 

ikut andil dalam membantu anak mencapai target anak dalam 

menghafalkan Al-qur'an, contoh nya seperti ibu yang selalu menemani 

anak saat menghafalkan Al-qur'an, menjagakan hafalan anak, dan selalu 

memberikan kasih sayang sekaligus motivasi kepada anak, Ayah anak 

pun juga ikut andil dalam pemotivasian anak menghafalkan Al-qur'an 

walaupun ayah anak selalu pulang sore ayah selalu menyempatkan waktu 

setelah sehabis solat maghrib berjama'ah mengisi waktu sebelum waktu 
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isya ayah mengajak anak untuk mengaji bersama lalu muroja'ah 

mengulang kembali hafalan anak, ayah juga kadang mengantar anak ke 

sekolah. Motivasi orang tua ialah ingin anak menjadi anak yang 

soleh/solehah dan ingin bersekolah di Tarim, Hadral Maut. 

 

B. Saran-saran 

 

Berdasarkan dari data hasil penelitian dan simpulan analisis yang peneliti 

uraikan pada bab sebelumnya, maka saran untuk pihak yang terkait: 

  Bagi Orang Tua anak yang di teliti oleh peneliti alangkah baiknya 

selalu memberikan nasihat dan motivasi dan dukungan untuk anak, agar 

anak semangat dalam menghafalkan ayat suci Al-qur'an, berikan apresiasi 

atau pujian kepada anak agar anak tidak bosan atau merasa jenuh saat 

menghafalkan Al-qur'an dan anak dapat mencapai target nya dalam 

menghafalkan Al-qur'an. Orang Tua juga harus sering berkomunikasi 

dengan Ustadz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


