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 BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rekapitulasi hasil tes pada tabel maka dapat disimpulkan 

bahwa hafalan Alquran mahasiswa adalah sangat baik, dengan angka 

persentase 85,7. Pernyataan tersebut dapat dilihat dengan standar yang 

ditetapkan  bahwa perolehan angka 81% - 100% dikategorikan sangat baik. 

Dari beberapa indikator kualitas hafalan Alquran, persentase yang paling 

tinggi ialah pada indikator menghafal Alquran dengan susunan ayat yang 

benar dengan angka persentase 96,6%. Sedangkan persentase yang paling 

rendah ialah pada indikator menghafal Alquran dengan pengucapan 

makhorijul huruf yang benar dengan angka persentase 68%. Dan jumlah 

hafalan Alquran mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Konsentrasi Alquran Hadits Semester VIII UIN SUSKA Riau Tahun 

2015/2016  berada pada kategori kurang baik (21% - 40%). 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hafalan Alquran 

Mahasiswa: 

a. Motivasi Menghafal Alquran  

Motivasi menghafal Alquran mahasiswa ialah untuk meningkatkan 

keimanan dan ketaqwaan pada Allah agar mendapatkan pahala yang 

dijanjikan Allah bagi penghafal Alquran. 

b. Motivasi dari Dosen 

Motivasi dari Dosen berupa nasehat-nasehat dari Dosen, baik 

dosen yang mengajar di kelas maupun Dosen Pembimbing Akademik yang 
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mendorong mahasiswa untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas hafalan 

Alquran mereka. 

c. Muroja’ah  

Mahasiswa memiliki waktu khusus untuk muroja’ah sebanyak 30 

menit dalam sehari, serta muroja’ah dengan cara membaca hafalan 

Alquran ketika sholat.  

d. Alokasi waktu  

Adanya inisiatif mahasiswa merecanakan waktu-waktu khusus 

untuk menghafal, yaitu 30 menit dalam sehari dan 10 menit sebelum 

pembelajaran di kelas dimulai. 

e. Pemahaman Bahasa Arab 

Mahasiswa memiliki pemahaman Bahasa Arab yang memudahkan 

mahasiswa dalam menghafal Alquran. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh 

maka penulis dapat memberikan rekomendasi, adapun rekomendasi dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Kepada Pendidik, diharapkan agar selalu memotivasi Mahasiswa untuk 

menghafal Alquran. 

2. Bagi Mahasiswa, diharapkan dapat lebih meningkatkan semangat 

menghafal Alquran dan memperbaiki kualitas bacaan Alquran khususnya 

pengucapan makhorijul huruf. 
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3. Untuk para pembaca, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

acuan khususnya untuk penelitian yang ada kaitannya dengan hafalan  

Alquran. 


