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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai

pelaksanaan metode bandongan pada pembelajaran kitab kuning di pondok

pesantren Nurul Huda al-Islami Marpoyan Damai Pekanbaru  dapat ditarik

suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan metode bandongan pada pembelajaran kitab kuning di

pondok pesantren Nurul Huda Al-Islami Marpoyan Damai Pekanbaru

adalah cukup. Hal ini terlihat dari jumlah yang diperoleh yakni 69,99%.

Sesuai dengan ukuran persentase yang penulis tetapkan bahwa kategori

antara 56%-75% tergolong cukup optimal.

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan metode bandongan

pada pembelajaran kitab kuning di pondok pesantren Nurul Huda al-Islami

Marpoyan Damai Pekanbaru yang paling dominan antara lain :

a. Mayoritas guru yang mengajar metode bandongan merupakan alumni

ponpes Lirboyo Kediri  yang mereka memang sudah berpengalaman

dengan metode tersebut, sehingga lebih optimal dalam menerapkan

metode pembelajaran yang sesuai dengan kitab kuning

b. Setaranya pelajaran kitab kuning dengan pelajaran-pelajaran umum

sehingga siswa lebih termotivasi dalam pencapaian tujuan

pembelajaran kitab kuning
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c. Persepsi yang baik oleh siswa terhadap pentingnya pembelajaran kitab

kuning sebagai sumber murni hukum-hukum Islam.

B. Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian dan pemahaman terhadap

permasalahan di atas, maka perkenankanlah penulis mengemukakan saran-

saran yang dapat memecahkan permasalahan tersebut antara lain :

1. Bagi guru kitab kuning agar lebih mengoptimalkan proses pembelajaran

terutama dalam menerapkan metode pebelajaran yang sesuai untuk lebih

memacu semangat siswa dalam belajar, karena metode yang digunakan

dalam mengajar sangat besar dalam mempengaruhi keaktifan dan antusias

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan hal tersebut

diharapkan hasil belajar yang diperoleh oleh santri tentang kitab kuning

terutama isi yang terkandung di dalamnya akan lebih optimal pula.

2. Kepada seluruh majelis guru pondok pesantren Nurul Huda al-Islami

Marpoyan Damai Pekanbaru agar lebih meningkatkan kemampuannya

dalam mengajarkan kitab kuning, sehingga akan memudahkan para santri

dalam menerima materi pelajaran yang disampaikan.

3. Kepada para santri agar lebih meningkatkan cara belajarnya, baik dari segi

pemahaman kitab maupun dari pemahaman materi yang diajarkan saat

pembelajaran berlangsung.


