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BAB V 

PENUTUP 
 

A.    Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan proses analisis yang telah dilakukan oleh 

peneliti, maka dalam hal ini peneliti mendapatkan hasil dari penelitiannya mengenai 

korelasi antara hafalan al-Qur’an mahasiswa dengan prestasi akademikmahasiswa 

peserta tahfidz di Asrama Ma’had al-Jami’ah IAIN Parepare, yang mana hasil 

penelitian tersebut peneliti simpulkan dalam point-point yakni sebagai berikut: 

1. Hasil analisis data skripsi menunjukkan bahwa upayah yang dilakukan 

Asrama Ma’had al-Jami’ah IAIN Parepare dalam penerapan  hafalan al-

Qur’an kepada mahasiswa tahfidz lebih cendrung berada pada kategori baik 

yaitu sebanyak 35  mahasiswa (89.7%) dari jumlah sampel sebnyak 39 

mahasiswa. Menunjukkan bahwa hafalan al-Qur’an telah dilakukan dengan 

baik dan memberikan dampak positif bagi mahasiswa. Dengan hafalan al-

Qur’an yang baik dan efektif maka hasil hafalan dan kemampuan menghafal 

al-Qur’an akan baik dan hasilnya akan maksimal. 

2. Hasil analisis data deskriptif menunjukkan bahwa prestasi kemampuan 

akaemik mahasiswa peserta tahfidz lebih cendrung berada pada kategori baik 

yaitu sebanyak 35  mahasiswa 89.7% dari jumlah sampel yang berjumlah 39 

mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi prestasi akademik 

mahasiswa peserta tahfidz di Asrama Ma’had al-Jami’ah IAIN Parepare lebih 

cendrung berada pada kategori baik dengan menganalisis nilai yang diambil 

dari nilai IPK mahasiswa peserta tahfidz. Menunjukkan bahwa hasil prestasi 

akademik yang diperoleh dikampus menunjukkan prestasi yang baik. 
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3. Terdapat korelasi yang signifikan antara hafalan al-Qur’an dengan prestasi 

akademik mahasiswa peserta tahfidz di Asrama Ma’had al-Jamiah IAIN 

Parepare. Berdasrkan hasil uji hipotesis yaitu menggunakan rumus product 

moment dengan menggunakan IBM SPSS Statistik 25 dari pengujian 

diperoleh signifikansi 0.000 karena signifikansi < 0.05 maka disimpulkan 

bahwa  diterimadan   ditolak. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa, 

terdapat korelasi antara hafalan al-Qur’an dengan prestasi akademik 

mahasiswa peserta tahfidz di Asrama Ma’had al-Jamiah IAIN Parepare. 

B. Saran 

Dari kesimpulan yang telah penulis jabarkan, maka pada bagian ini penulis 

memberikan beberapa saran yakni: 

1. Asrama Ma’had al-Jami’ah IAIN Parepare hendaknya banyak 

mensosialisasikan program kerja yang terdapat di Asrama khususnya program 

tahfidz hafalan al-Qur’an agar calon peserta asrama mendapat gambaran 

mengenai pentingnya hafalan al-Qur’an yang di bentuk melalui kegiatan 

tafidz hafalan al-Qur’an. 

2. Para mahasiswa yang berperan sebagai peserta tahfidz yang diberi tugas 

dalam menghafal al-Qur’an ini hendaknya ditingkatkan atau ditambah agar 

program tahfidz hafalan al-Qur’an ini bisa lebih efektif tentunya akan 

menghasilkan mahasiswa penghafal al-Qur’an yang baik. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi khususnya dalam bidang hafalan al-Qur’an. Peneliti juga berharap 

bahwa peneliti selanjutnya akan lebih menyempurnakan lagi mengenai 

penelitian yang peneliti teliti khususnya mengenai kegiatan hafalan al-Qur’an. 

 


