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BAB V  

 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Markaz Tahfiz Al-

Qur‟an Abdurrahman Bin Auf Wahdah Isalmiyah Kendari, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Teknik komunikasi yang diterapkan dalam pembinaan tahfidz Al-Qur‟an 

 Abdurrahman Bin Auf Wahdah Islamiyah Kendari yaitu : 

a) Teknik komunikasi informatif yaitu menyampaikan informasi, agar orang 

lain tahu dan mengerti, dengan tujuan untuk memotivasi atau menjelaskan 

tujuan dan dorongan individu atau kelompok berdasarkan tujuan. 

b) Teknik komunikasi persuasif yaitu usaha pemikiran, perbuatan seseorang 

antara pembicara dan pendengar berusaha untuk mempengaruhi tingkah 

laku kepada pendengar melalui perantara, pendengar dan penglihatan.  

c) Teknik komunikasi koersif yaitu penyampaian pesan yang bersifat memaksa 

dengan menggunakan sanksi apabila tidak dilaksanakan pesan yang 

disampaikan. 

d) Komunikasi hubungan manusia (Human Relation) yaitu hubungan manusia 

yang tidak hanya berkomunikasi saja namun didalam pelaksanaannya 

mengandung nilai-nilai kemanusiaan unsur-unsur kejiwaan yang sangat 

mendalam.  
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Dari ke empat macam teknik komunikasi tersebut diatas, semua teknik 

komunikasi paling sering digunakan dalam pembinaan Tahfidz Al-Qur‟an di 

Markaz Tahfidz Al-Qur‟an Abdurrahman Bin Auf Wahdah Islamiyah Kendari. 

2. Faktor pendukung dan penghambat teknik komunikasi dalam pembinaan 

Tahfidz Al-Qur‟an di Markaz Tahfidz Al-Qur‟an Abdurrahman Bin Auf 

Wahdah Islamiyah Kendari yaitu sebagai berikut: 

a) Faktor pendukung meliputi: Dukungan dari keluarga  khususnya orang tua 

para santri, dukungan atau motivasi dari ustadzah dan juga dukungan dari 

teman-teman santri. 

b) Faktor penghambat meliputi: Adanya rasa futur, mengantuk, rasa malas, 

kurang muroja‟ah, kurangnya semangat dalam menghafal, banyak cerita 

sama teman, banyak tertawa, banyak makan, dan hafalan susah masuk 

karena malas menghafal. 

5.2 Saran 

Sebagai generasi penerus bangsa dan alim ulama masa depan, seharusnya 

para orang tua diharapkan dapat mendidik anak-anak mereka dalam mengenalkan 

Ilmu Agama terutama dalam menghafal Al-Qur‟an, karena Al-Qur‟an merupakan 

sumber utama pertama ajaran Islam, Al-Qur‟an adalah kitab suci yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad SAW, untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai 

salah satu rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta. Didalamnya terkumpul 

wahyu ilahi yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, pegangan dan pedoman 

hidup manusia dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik didunia 

maupun diakhirat. 
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Seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang milenial atau lebih sering 

dikenal dengan era milenial yang membawa perkembangan sangat pesat didunia, 

namun anak mudah sekarang jauh lebih mementingkan kecanggihan dalam ilmu 

teknologi dibandingkan untuk menghafal Al-Qur‟an. Dunia tanpa seorang hufadz 

(Para penghafal) Al-Qur‟an akan sepi dari suasana Al-Qur‟an, dengan adanya 

Markaz Tahfidz Al-Qur‟an Abdurrahman Bin Auf Wahdah Islamiyah Kendari 

yang bisa mendidik para santri untuk menghafal Al-Qur‟an . Sesuai dengan 

skripsi yang penulis susun, maka dapat memberikan saran yang berguna untuk 

bahan masukan bagi para pembaca terhusus untuk pondok pesantren di  Markaz 

Tahfidz Al-Qur‟an Abdurrahman Bin Auf Wahdah Islamiyah Kendari yaitu 

sebagai berikut: 

1. Ustadzah/pembina harus berupaya lebih giat dalam mengajak para santri ketika 

menghafal Al-Qur‟an, agar para santri lebih semangat dan termotivasi ketika 

menghafal. 

2. Dalam suatu kegiatan harus ada persiapan dalam pembinaan yang professional 

 guna untuk mencetak calon hafiidzah yang muda. 

3. Untuk mendapatkan hafalan yang baik, para santri harus memperhatikan niat, 

 karna setiap amalan yang kita kerjakan tergantung dari niat dan harus  selalu 

 istiqomah dalam menghafal. 

4. Ustadzah harus memberikan sanksi tambahan kepada santri berupa moroja‟ah 

 atau tambahan hafalan, agar dengan sanksi itu santri bisa mengingat kembali 

 hafalan mereka. 

 


