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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian diatas, maka hasil penelitian dengan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Minat belajar kitab Alfiyah siswa MA TBS Kudus tergolong sedang 

dengan nilai rata-rata 52,85 dari rentang 31 sampai 75. 

2. Kemampuan membaca kitab kuning siswa MA TBS Kudus tergolong 

sedang dengan nilai rata-rata 63,89 dari rentang 15 sampai 100. 

3. Minat belajar kitab Alfiyah siswa MA TBS Kudus memiliki hubungan 

signifikan dengan kemampuan membaca kitab kuning. Hal ini ditunjukkan 

oleh hasil Fh = 5,82, lebih besar dari pada  Fo (0,05) = 3,96. 

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa minat belajar kitab Alfiyah 

berpengaruh pada kemampuan membaca kitab kuning siswa. 

B. Saran  

1. Bagi Siswa 

Hendaknya terus meningkatkan belajar terlebih meningkatkan minat 

belajar kitab Alfiyah Ibnu Malik. Sebuah kitab simpel tapi mampu 

menguraikan kaidah nahwiyah yang panjang dalam seribu bait nadham. 

Dengan berbekal pemahaman terhadap kitab tersebut sangat membantu 

siswa dalam meningkatkan kemampuannya membaca kitab kuning, 

sebagai bahan pembelajaran pendidikan agama Islam di madrasah     

2. Bagi Ustadz / Kyai 

Hendaknya guru memperhatikan waktu jam pelajaran saat 

pembelajaran berlangsung dengan memaksimalkan situasi dan kondisi. 

Maka pola pembelajarannya pun selayaknya juga dikonsep dalam bentuk 

yang sepraktis mungkin, karena mengingat ruang dan waktu pembelajaran 

materi muatan lokal madrasah yang semakin berkurang karena madrasah 

juga mempersiapkan materi pelajaran kurikulum Depag dan Diknas untuk 

menghadapi ujian Negara, agar semuanya itu dapat lebih efektif dan 
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efisien terlebih intinya adalah mampu membaca kitab kuning bagi setiap 

siswa.  

 

C. Penutup 

Dengan mungucap Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan taufiq hidayah dan inayahnya kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi berjudul “Pengaruh Minat Belajar Kitab Alfiyyah 

Terhadap Kemampuan Membaca Kitab Kuning Siswa MA NU TBS Kudus”.  

Mengingat kemampuan yang ada tentunya skripsi ini jauh dari 

kesempurnaan, sehingga apabila ada kebenaran dan ketepatan itu hanya 

merupakan petunjuk dari Allah namun apabila ada kesalahan itu semua 

merupakan kekhilafan penulis semata. Untuk itu penulis sangat mengharapkan 

saran dan kritik yang bersifat konstruktif guna memperbaiki skripsi ini baik 

dari metodologi, materi atau dari sisi manapun. Dan akhirnya dengan penuh 

harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi 

pembaca pada umumnya.  

 

 

 


