
 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan evaluasi program 

pembelajaran tahfidz al-Qur’an di SMP IT Al-Huda Wonogiri, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Evaluasi context (konteks) 

Secara garis besar, berdasarkan data-data yang didapatkan bahwa 

berdasarkan latar belakang program tahfidz al-Qur’an ini yang mulanya 

materi pembelajaran seperti pelajaran lainnya yang tetdapat di JSIT, yang 

mana sudah dijalankan semestinya dalam pembelajaran bagi peserta didik. 

Sedangkan pada tahap berikutnya adanya perhatian lebih dari pihak 

sekolah dan pondok untuk menjadikan materi pembelajaran tahfid al-

Qur’an ini menjadi program tersendiri secara tersetruktur. Dari dua 

komponen tersebut, program pembelajaran tahfidz al-Qur’an dalam 

evaluasi konteks menunjukkan hasil yang baik. 

2. Evaluasi input (masukan) 

Secara umum, berdasarkan data-data yang didapatkan bahwa pada 

peneriman peserta didik baru sekolah menetapkan kreteria yang 

diterimana sebagai peserta didik baru melalui tes baca al-Qur’an. Musrif 

atau pembimbing pada progaram ini memiliki klasifikasi yang sudah 

ditetapkan oleh pondok seperti yang dijelaksakan. Sedangkan untuk sarana 

dan prasarana sudah baik untuk pembelajaran tahfid al-Qur’an, tapi masih 
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sedikit perhatian dalam lingkungan pada mushola. Dari tiga indikator 

tersebut, program pembelajaran tahfidz al-Qur’an dalam evaluasi masukan 

menunjukkan hasil yang baik. 

3. Evaluasi process (proses)  

Secara umum, berdasarkan data yang di dapatkan menunjukan hasil 

yang baik, berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan yaitu kurikulum 

dan metode sudah sesuai dengan buku panduan yang digunakan sebagai 

rujukan dalam pelakasanaan program tahfidz. Di dalam pelaksanaan 

pembelajaran juga sudah tersistematis untuk pembagian jadwal dan kelas 

serta pembimbing tahfidz, sehingga dapat berjalan dengan semestinya 

program tahfidz pada SMP IT Al-Huda Wonogiri. Dan penilaian tahfidz 

al-Qur’an dilakukan setiap bulan dan juga di akhir semester pada setiap 

semesternya.  

4. Evaluasi Product (Hasil) 

Berdasarkan dari hasil dokumentasi nilai tahfidz yang didapatkan 

pada hasil semester ganjil dan juga semester genap pada tahun ajaran 

2018/2019, secara keseluruhan dapat dikatakan keberhasilan dalam  

pelaksanaan pembelajaran tahfidz ini adalah baik. Dapat ditunjukan pada 

bahwa adanya peningkatan hafalan bagi peserta didik di setiap level kelas 

tahfidz yang sudah di tetapkan. Peningkatan ini diukur dari hasil akhir 

pada semester ganjil dan semester genap, yang mana setiap peserta didik 

mampu mencapai target hafalan yang sudah ditargetkan pada setiap level 

hafalan di kelas akselerasi maupun reguler. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap program 

pembelajaran tahfidz al-Qur’an di SMP IT Al-Huda Wonogiri yang telah 

dijelaskan pada bab sebelunya, maka peneliti mempunyai rekomendasi untuk 

dijadikan bahan acuan dan perbaikan dalam melaksanakan program 

pembelajaran tahfidz al-Qur’an ini. 

Pelaksanaan program pembelajaran tahfidz al-Quran secara umum sudah 

dapat dikatakan baik, yang mana peneliti sudah melihat dari segi konteks, 

input, proses, dan hasil. Peneliti merekomendasikan untuk menunjang 

keterlaksanaan program dengan baik, maka perlu lebih memperhatikan 

lingkungan di sekitar tempat pelaksannan program tahfidz kususnya di 

mushola. Dan juga untuk menambah jam pelajaran guna mengoptomalkan 

pembelajaran.    
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C. Kata Penutup 

Alhamdulillah, segala syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta 

hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan kegiatan penelitian 

dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, yang merupakan sebaik-baiknya teladan dalam hidup. 

Peneliti juga tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebanyak-

banyaknya secara langsung maupun tidak lansung kepada yang terlibat, 

memberikan dukungan, masukan serta motivasi dalam penulisan skripsi ini. 

Besar harapan peneliti, semoga penelitian ini dapat memberikan 

manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khusunya bagi SMP IT 

Al-Huda Wonogiri selaku penyelenggara program tahfidz al-Qur’an. 

Akhirnya, peneliti mengharap ridha dari Allah SWT mudah-mudahan 

rahmat-Nya selalu tercurahkan kepada kita semua. Amiin  


