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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 
Setelah melalui upaya yang panjang dan dengan 

kesungguhan yang maksimal, maka penulis sampai pada bab 

terakhir yang merupakan intisari dari pembahasan penelitian 

ini. Pada bab ini, penulis akan ketengahkan beberapa 

kesimpulan berdasarkan hasil penelitian tentang Manajemen 

Waktu Santri Tahfidz Daar Al-Furqon Desa Janggalan 

Kecamatan Kota Kabupaten Kudus (Kajian Surah Al-Ashr 

Dalam Tafsir Al-Misbah). Maka peneliti akan menyimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Penafsiran surah al-Ashr dalam tafsir al-Misbah 

menjelaskan sumpah Allah SWT. tentang waktu dan agar 

menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Barang siapa 

yang menggunakan waktu dengan baik dia termasuk orang 

yang beruntung dan sebaliknya orang yang tidak 

menggunakan waktu dengan baik maka dia termasuk orang 

yang merugi, kecuali orang yang beriman, beramal shaleh, 

saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati 

untuk tetap bersabar. 

2. Santri pondok pesantren Daar al-Furqon memiliki jadwal 

kegiatan yang sangat padat sehingga setiap santri harus 

mampu membagi waktu hafalan dengan baik. 

Menghafalkan al-Qur’an merupakan hal yang tidak mudah 

dan selalu ada halangan didalam menghafal, salah satunya 

yaitu membagi waktu. Waktu merupakan hal yang 

terpenting bagi orang yang mengfalakan al-Qur’an. Santri 

di pondok pesantren Daar al-Furqon telah memanfaatkan 

waktu yang baik, dengan cara membagi waktu pribadi dan 

waktu menghafal.  

3. Manajemen santri tahfidz Daar al-Furqon dengan 

pembagian waktu yang meliputi planning, organizing, dan 

controlling, santri tahfidz dapat memanfaatkan waktunya 

dengan baik. Dalam surah al-Ashr menjelaskan tentang 

waktu serta orang yang akan merugi bila tidak dapat 

memanfaatkan waktu dengan baik, bagi orang yang 

menghafalkan al-Qur’an surah ini merupakan peringatan 
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agar dapat memanfaatkan waktu dengan baik agar tidak 

menjadi orang yang merugi. Manajemen waktu merupakan hal 

yang harus dilakukan oleh santri yang menghafal al-Qur’an, 

dengan menjalankan manajemen waktu santri dapat mendapatkan 

hasil yang baik dari usaha yang dilakukan. 

 

B. Sebagai Saran-saran 
akhir dari penulisan skripsi ini, dengan berdasarkan 

penelitian yang penulis lakukan, maka ada beberapa hal yang 

mungkin dapat menjadi bahan masukan antara lain: 

1. Bagi santri 

Hendaklah berusaha mengolah waktu dengan 

baik. Manajemen waktu yang baik akan memberikan 

kontribusi yang baik bagi kehidupan. Manajemen waktu 

yang baik dapat tercapai jika santri dapat 

mempertimbangkan atau mengontrol waktu menghafal 

all-Qur’an, santri dapat membandingkan waktu yang 

harus diutamakan dan yang tidak, serta dapat 

menetapkan tujuan dan prioritas dalam menghafal al-

Qur’an. 

2. Bagi pengaduh dan asatidz 

Hendaknya memperhatikan manajemen waktu 

bagi santri, karena dengan manajemen waktu yang baik 

dapat berpengaruh dalam kualitas hafalan santri.  

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini mungkin kurang sempurna, 

maka bagi peneliti selanjunya disarankan untuk lebih 

tajam dalam menggali permasalahan manajemen waktu 

bagi hafalan santri. 


