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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Dari penjelasan data-data yang diperoleh terkait Implementasi Metode 

Pembelajaran Kitab Kuning dalam Meningkatkan Kemampuan Berbahasa 

Arab Siswi Kelas XI di MAN-PK 1 Surakarta maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Implementasi Metode Pembelajaran Kitab Kuning Siswi Kelas XI di 

MAN-PK 1 Surakarta  

Metode pembelajaran kitab kuning yang digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa Arab di MAN-PK 1 Surakarta ada 

tiga, yaitu metode bandongan, sorogan dan nahwu. Metode bandongan 

dilakukan dengan guru membaca kalimat dalam kitab kuning kemudian 

menerjemahkan serta menjelaskan kaidah bahasa Arab kepada siswi. 

Metode sorogan dilakukan dengan siswi membaca kalimat yang dalam 

kitab kuning kemudian menjelaskan kaidah bahasa Arab yang terdapat di 

dalamnya. Sedangkan metode nahwu adalah metode pembelajaran yang 

dilakukan dengan guru menjelaskan nahwu atau struktur bahasa Arab 

kepada siswi.  
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2. Kemampuan berbahasa Arab siswi kelas XI setelah mempelajari 

kitab kuning di MAN-PK 1 Surakarta  

Kemampuan berbahasa Arab siswi setelah mempelajari kitab 

kuning di MAN-PK 1 Surakarta adalah sebagai berikut : 

a. Kemampuan Membaca  

Setelah mempelajari kitab kuning siswi mampu membaca kitab-

kitab berbahasa Arab terutama kitab kuning. Pengukuran kemampuan 

siswi dilakukan guru melalui pengamatan pada saat pembelajaran 

berlangsung, serta perolehan juara pada perlombaan membaca kitab 

kuning.  

b. Kemampuan Menyimak   

Kemampuan siswi dalam meyimak merupakan kemampuan 

dalam menyimak pembelajaran kitab kuning untuk memahami 

pembelajaran dengan memberikan respon terhadap pembelajaran yang 

berlangsung. Pengukuran kemampuan menyimak dilakukan guru 

melalui pengamatan saat pembelajaran kitab kuning.  

c. Kemampuan menulis  

Kemampuan menulis bahasa Arab siswi diketahui pada 

pembelajaran Ta’bir Tahriri di tutorial sore hari. Kemampuan siswi 

dalam menulis meliputi kemampuan mengarang atau Insya’ dan 

merangkai kalimat dalam bahasa Arab, serta membuat kaligrafi. 

Pengukuran kemampuan siswi dilakukan melalui ujian pada akhir 
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semester, serta perolehan juara-juara yang berkaitan dengan menulis 

bahasa Arab. 

d. Kemampuan berbicara 

Kemampuan berbicara siswi kelas XI MAN-PK 1 Surakarta 

setelah mempelajari kitab kuning terdapat pada pembelajaran Ta’bir 

Syafahi di tutorial sore hari. Kemampuan siswi meliputi kemampuan 

berkomunikasi menggunakan bahasa Arab, membuat cerita, dan 

mengungkapkan serangkaian kalimat bahasa Arab secara fasih. 

Pengukuran kemampuan berbicara bahasa Arab siswi dilakukan 

melalui penilaian pada ujian akhir semester, dan perolehan juara terkait 

lomba-lomba berbicara.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan, 

terdapat beberapa saran antara lain : 

1. Perlu adanya penambahan metode pembelajaran kitab kuning seperti 

metode diskusi yaitu dengan siswi berdiskusi dengan temannya dalam 

mempelajari kitab kuning.  

2. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan minat belajar siswi terhadap 

pembelajaran kitab kuning misalnya memberi motivasi, memberikan 

reward bagi yang aktif dalam pembelajaran, dan mengadakan ice 

breaking.  

3. Perlu adanya standar capaian atau target pada setiap pembelajaran kitab 

kuning.   

4. Perlu diadakan evaluasi berupa ujian kitab kuning pada setiap semester.    


