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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1) Motivasi santri pondok pesantren Al-Muhajirin Darussalam dalam menghafal

Al-Qur’an terdiri dari dua jenis yaitu motivasi instrinsik yakni dorongan dari

diri santri sendiri dan motivasi ekstrensik yakni dorongan dari orang tua dan

teman sebayanya. Kemudian untuk motivasi santri yang muncul akibat adanya

dorongan sehingga menghasilkan beberapa pencapaian dengan berbagai

kategori yaitu:

- Kategori hafalan tingkat tinggi yakni santri-santri yang dalam menghafal

ayat-ayat Al-Qur’an untuk satu harinya sekitar 3 sampai 6 halaman;

- Kategori hafalan tingkat sedang yakin santri-santri yang dalam menghafal

ayat-ayat Al-Qur’an untuk satu harinya berkisar antar 1 sampai 2 halaman;

- Kategori hafalan tingkat rendah yakni santri-santri yang dalam menghafal

ayat-ayat Al-Qur’an untuk satu harinya hanya sekitar setengah halaman atau

beberapa ayat saja.

Selanjutnya latar belakang motivasi santri muncul karena ingin memperdalam

ilmu Al-Qur’an dan memelihara agar tetap terjaga, membahagiakan orang tua

serta keinginan akan memperoleh tempat yang mulia. Sedangkan untuk

perwujudan motivasinya berupa hafalan dengan teknik membaca ayat dan
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memahami arti secara berulang-ulang, mendengarkan murattal, dan memilih

tempat sepi.

2) Efektifitas bimbingan penyuluhan Islam dalam memotivasi santri menghafal

Al-Qur’an yang ditinjau dari bagiannya ada dua yakni:

- Efektivitas bagian menghafal cepat; santri yang termaksud bagian ini adalah

santri-santri yang dalam waktu pencapaian menghafalnya untuk satu harinya

berkisar antara 3 sampai dengan 6 halaman dan ini merupakan kategori

hafalan tinggi dalam pencapaiannya.

- Efektivitas bagian menghafal mudah; efektifitas santri dalam menghafal Al-

Qur’an yang merupakan bagian menghafal mudah yang dalam waktu

pencapaian satu hari menghafal Al-Qur’an sekitar antara 1 sampai 2

halaman atau setengah dari halaman dan ini merupakan kategori pencapaian

hafalan sedang dan rendah.

Sedangkan ditinjau dari aspeknya keefektifan santri menghafal Al-Qur’an ada

tiga yakni:

- Aspek kognitif (pengetahuan) yaitu ditandai dengan adanya bimbingan yang

kontineuw dan timbale balik antara guru dan santri dibidang menghafal Al-

Qur’an.

- Aspek sikap yaitu penerapan bimbingan penyuluhan masih efektif untuk

diterapkan pada penghafal seperti perhatian santri terhadap bimbingan

penyuluhan ini.
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- Aspek psikomotirik yaitu menerapkan bimbingan penyuluhan berupa

dengan mengarahkan santri untuk membaca dalam melafalkan ayat-ayat

yang telah dilafalnya sesuai kemampuannya.

B. Saran-Saran

1) Bagi para santri menghafal Al-Qur’an hendaknya memiliki motivasi yang di

bangun sejak awal dan berkelanjutan serta memantapkan niat dari diri sendiri

sehingga dalam mewujudkan motivasi dapat secara sungguh-sungguh tidak

terdapat paksaan dan mampu mempertahankan motivasinnya hingga khatam

dan mengaja hafalanya.

2) Dorongan santri dalam menghafal Al-Qur’an berbeda-beda akan tetapi akan

lebih baik jika dorongan dalam menghafal Al-Qur’an tidak hanya untuk

kepentingan dunia tetapi diniatkan untuk beribadah dan mendapatkan ridho

Allah swt.

3) Untuk membantu mewujudkan motivasi santri dalam hafal Al-Qur’an setiap

santri hendaknya memiliki kesadaran untuk menciptakan suasana tenang demi

terciptanya suasana yang nyaman dalam menghafalkan Al-Qur’an.

Demikianlah peneliti skripsi ini, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah

mudah-mudahan skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi peneliti khususnya,

pembaca umumnya serta dapat memetik ilmu, hikmah dan pengetahuan dari tulisan

ini.
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