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BAB V 

KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hasil belajar bahasa Arab siswi yang berlatar belakang pendidikan SMP 

dikategorikan cukup, karena rata-rata nilai 66.6 dengan nilai terendah 60 

dan tertinggi 88. Lulusan MTs cukup baik, karena rata-rata nilai adalah 

66.9 lebih tinggi dari pada siswi berlatar belakang pendidikan SMP, 

sedangkan siswi lulusan MTs di lingkungan pesantren jauh lebih baik 

dibanding dengan siswi berlatar belakang lainnya. Hal ini terbukti dengan 

nilai rata-rata 77.5 dengan nilai terendah 68 dan tertinggi 88. 

2. Ada perbedaan signifikan dalam prestasi hasil belajar Bahasa Arab antara 

Siswi Kelas X MA Tasywiqul Banat Kalinyamatan Jepara yang berasal 

dari SMP, MTs murni dan MTs pesantren, meskipun taraf signifikansinya 

pada level 95%.  

 

B. Rekomendasi 

Penelitian ini telah dilakukan dengan seksama. Namun demikian, 

beberapa hal kiranya perlu disempurnakan, terkait dengan penelitian 

mendatang. Untuk itu, di bawah ini disampaikan beberapa rekomendasi untuk 

penelitian yang akan datang, antara lain : 

a. Penelitian ini menggunakan nilai yang tertera dalam raport yang dijadikan 

bahan penelitian. Terdapat kemungkinan nilai raport adalah nilai 

akumulasi dari beberapa aspek, yang tidak hanya bertendensi dari 

kemampuan murni siswi pada mata pelajaran bahasa Arab. 

b. Pengkajian nilai raport dalam penelitian ini, perlu diperluas lagi pada 

penelitian mendatang. Seperti dengan pengkajian tes secara langsung baik 
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tertulis atau lisan, atau dengan teknik kuisioner sebagai alat pengumpilan 

data dengan memperhatikan minat belajar, lingkungan, dan lain-lain. 

c. Diperlukan interview yang mendalam untuk bisa mengurai pembahasan 

hasil penelitian. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah, dengan rasa syukur kepada Allah rabbul ‘izzah penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat menyadari, bahwa skripsi ini 

masih perlu perbaikan. Untuk itu saran, kritik, atau pendapat yang 

membangun sangat diharapkan demi perbaikan selanjutnya. 

Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk 

pergaulan kita dimasa yang akan datang. Amin…ya rabbal ‘alamin. 


