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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 

  
Berdasarkan hasil data di atas tentang mata pelajaran Al-Qur’an Hadits dalam 

membantu daya ingat hafalan Al-Qur’an siswa dengan menerapkan metode 3T + 

1M di Madrasah Ibtidayah Mathla’ul Anwar. Dapat disimpulkan bahwa :  

1. Pembelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Ibtidayah Mathla’ul Anwar 

sesuai dengan aturan dari Kementerian Agama juga sesuai dengan unsur-

unaur pembelajaran yang meliputi kegaiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan 

akhir dan penerapan metode 3T + 1M dalam membantu daya ingat hafalan 

Al-Qur’an siswa berhasil di terapkan. Bahkan setelah Penerapan Metode 3T 

+ 1M di laksanakan siswa sangat merasakan perubahan dalam menghafal Al-

Qur’an, semangat dan ambisi dalam menambah hafalan baru sangat 

meningkat, serta dapat mempermudah siswa mengejar target hafalan Al-

Qur’an yang sudah di targetkan oleh sekolah.  

2.  Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan metode 3T + 1M, 

seperti peneliti temui faktor pendukung adalah terjadinya kerjasama antara 

guru Al-Qur’an Hadits dengan orang tua peserta didik,  serta faktor 

penghambatnya adalah ada beberapa peserta didik sulit dalam melawan rasa 

malas dalam menghafal Al-Qur’an sehingga sulit  mempertahankan daya 

ingat hafalan Al-Qur’an. 
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B. Saran 

 

1. Kepada kepala sekolah diharapkan agar menyesuaikan waktu menghafal dan 

waktu belajar formal siswa agar tujuan pembelajaran menghafal lebih 

meningkat lagi. 

2. Kepada ustadz, ustdzah dan orang tua wali lebih memperhatikan siswa yang 

memiliki keterlambatan dalam menghafal Al-Qur’an dan juga memberikan 

perhatian khusus berupa bimbingan diluar jam pembelajaran seperti di rumah 

agar siswa yang belum mencapai target bisa mengejar keterlambatannya. 

3. Kepada siswa agar tetap istiqomah dalam menjaga hafalannya agar tujuan 

yang diinginkan tercapai, dan diharapkan juga kepada siswa agar bisa 

membagi waktu dan memamfaatkan waktu dengan sebaik- baiknya dan 

mampu mencari solusi dari permasalahan- permasalahan dalam menghafal 

Al-Qur’an. 

4. Bagi peneliti yang akan datang kiranya hasil penelitian ini bisa dijadikan 

sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya yang berhubungan 

dengan metode menghafal al-Quran. 

 

 

 

 

 

 


