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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini, ternyata makna keberkahan al-

Qur’an menurut generasi millenial; mahasiswa penghafal al-Qur’an 

Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir tersebut sesuai dengan tafsir 

Ibnu Katsir meskipun mereka hidup di era modern atau millenial. 

Namun dari mereka juga ada yang memahaminya sesuai dengan tafsir 

al-Misbah, tafsir yang sangat populer di era sekarang ini. Maka dapat 

penulis tarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemahaman generasi millenial tentang keberkhan al-Qur’an.  

a) Banyaknya kebaikan dan selalu bertambah (ziyadatul khoir), 

yaitu banyaknya kebaikan dari al-Qur’an yang didapatkan 

seseorang, apabila ia terus menerus berinteraksi dengan al-

Qur’an. Maka kebaikan tersebut akan hinggap di dirinya dan 

semakin ia mendekatkan diri dengan al-Qur’an, semakin banyak 

pula kebaikan yang ia dapatkan (ziyadatul khoir) dari al-Qur’an 

bahkan menetap dan langgeng serta hidupnya menjadi barokah 

di dunia maupun akhirat. 

b) Sangat berarti bagi kehidupan (bermanfaat), yaitu sesuatu yang 

dapat dirasakan kemanfaatannya dari al-Quran yang berpengaruh 

dalam kehidupan. Seperti: sebagai obat atau penyembuh 

penyakit. 

c) Keberkahan al-Qur’an adalah kenikmatan yang banyak, yaitu 

kenikmatan yang berupa ketenteraman dan terjamin hidupnya 

karena diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah, memperoleh 

derajat yang tinggi, dan dapat memberikan kenikmatan pada 

kedua orang tua di akhirat kelak. 

2. Dari pemahaman generasi millenial tentang keberkahan al-Qur’an, 

maka dapat dipahami bahwa makna keberkahan al-Qur’an yaitu: 

a) Keberkahan al-Qur’an mempunyai makna kebaikan yang 

banyak, selalu bertambah, menetap, langgeng, dan penuh dengan 

kedamaian, hal ini sesuai dengan penafsirannya M. Quraish 

Shihab “mubārakun, mubāraka”. 

b) Keberkahan al-Qur’an mempunyai makna kenikmatan yang 

banyak dan bermanfaat bagi manusia, hal ini sesuai dengan 

penafsirannya tafsir Ibnu Katsir, (bāraknā “Kesuburan dan 

Kenikmatan yang Banyak” dan Baraka “Sesuatu yang 

Bermanfaat”). 
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B. Saran 

Setelah penelitian skripsi ini selesai, penulis menyadari bahwa 

masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Namun penulis 

berharap penelitian ini dapat menambah kazanah keilmuan Islam 

terapan di Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus khususnya Program Studi 

Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, dan umumnya semua fakultas yang ada di 

IAIN Kudus. 

Selain itu semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan 

semua orang baik yang faham maupun yang belum memahami hakikat 

keberkahan al-Qur’an, agar mereka faham tentang keberkahan al-

Qur’an dan berlomba-lomba untuk mentadabburi al-Qur’an baik 

menghafalkan maupun membacanya setiap hari. Sehingga mereka akan 

mendapatkan keberkahan yang berlipat ganda dan al-Qur’an akan 

membalasnya dengan curahan rahmat Allah yang tak terhingga. 

Begitu juga untuk mahasiswa yang menghafalkan al-Qur’an, 

namun juga belum mendapatkan atau merasakan keberkahan dari al-

Qur’an. Maka ubahlah pola fikir kalian, tujuan kalian untuk 

menghafal/membaca, maupun niatan kalian untuk menghafal/membaca 

al-Qur’an. Dan niatlah dengan sungguh-sungguh, bersabar, istiqomah, 

tekun, ikhlas dan yang paling penting mencari keridhoan-Nya, maka 

Allah akan memberikan keberkahan dalam hidupnya baik dunia 

maupun akhirat.  

Meskipun kita tau keberkahan juga timbul dari suatu kebaikan 

seperti: Sedekah, sholah, puasa, zakat, saling memaafkan dan lain-

lainnya. Namun perlu kita ketahui, bahwa semua itu merupakan 

perintah-perintah dan kewajiban yang terkandung dalam al-Qur’an. 

Maka al-Qur’an adalah sumber dari semua keberkahan-Nya, al-Qur’an 

adalah kitab yang Mubārak. 
 

C. Penutup 

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. 

atas  taufiq hidayah dan inayah-Nya. Akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini meskipun masih banyak terdapat kesalahan. 

Hal ini tidak lain karena sempitnya pengetahuan yang penulis miliki. 

Namun demikian, mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

yang akan melakukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan kepada para 

pembaca pada umumnya. 


