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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan analisis tentang Ketuntasan hafalan Al-Qur’an 

santri yang menempuh dan tidak menempuh pendidikan formal di pondok pesantren 

Nurul Amin Kauman Krajan Kulon Kaliwungu Kendal  yang sudah dibahas pada 

bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Bahwa tidak ada perbedaan ketuntasan hafalan Al-Qur’an antara santri yang 

menempuh dan tidak menempuh pendidikan formal di Pondok Pesantren Nurul 

Amin Kauman Krajan Kulon Kaliwungu Kendal. Hal ini didasarkan dari perhitungan 

to sebesar 0,347 dengan harga pengganti ttabel = 3,907, karena to < ttabel pada taraf 

signifikansi 5% maka Ha ditolak dan Ho diterima. Hal ini menunjukkan tidak adanya 

perbedaan yang signifikan antara ketuntasan hafalan Al-Qur’an santri yang 

menempuh dan tidak menempuh pendidikan formal di Pondok Pesantren Nurul 

Amin Kauman Krajan Kulon Kaliwungu Kendal. 

 

B. Saran 

Pada bagian akhir skripsi ini izinkan peneliti memberikan sedikit saran atau 

usulan sebagai masukan dalam rangka meningkatkan mutu metode pembelajaran 

Taḥfidz  Al-Qur’an di Ponpes Nurul Amin Kaliwungu Kendal: 

1. Hendaknya santri selalu istiqomah dalam menghafal dan menjaga Al-Qur’an agar 

tercapai tujuan yang diinginkan. 

2. Hendaknya pengasuh bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas para santri Taḥfidz  

Al-Qur’an dengan cara memberikan pembekalan atau pelatihan dalam 

mengajarkan materi Taḥfidz Al-Qur’an. 

3. Perlunya mengembangkan metode dalam pembelajaran Taḥfidz  Al-Qur’an yaitu 

dengan menerapkan metode yang belum ada yang mudah dan bervariasi misalnya 

dengan metode “MuriQ”(Murotal Irama Qur’an) yaitu menghafal Al-Qur’an 

dengan menggunakan nada sehingga santri tidak mudah jenuh dan cepat dalam 

menghafal. 

 

 

 

 



56 

C. Kata Penutup 

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji syukur selalu terpanjatkan kehadirat 

Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada 

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. 

Dengan disertai do’a, semoga skripsi yang cukup sederhana ini dapat bermanfaat 

bagi penulis khususnya, serta bagi pembaca pada umumnya. Sebagaimana pada 

umumnya karya setiap manusia, tentulah tidak ada yang sempurna secara total. 

Begitu juga dengan skripsi yang penulis susun. Oleh karena itu, penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca. Semoga Allah 

SWT senantiasa memberikan riḍa Nya kepada kita semua dan memberikan 

kemanfaatan yang sangat besar pada skripsi yang penulis susun dengan segenap 

kemampuan. Amin ya Rabbal ‘Alamin. 

 

 

 


