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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Implementasi pembelajaran kitab kuning Al-Jurumiyah dengan metode 

hafalan untuk meningkatkan daya ingat dan pemahaman santri  di Pondok 

Pesantren Al-Fattahiyyah Ngranti Boyolangu Tulungagung. Bahwa proses 

kegiatan pembelajaran kitab kuning Al-Jurumiyah dilaksanakan pada ba’da 

maghrib yaitu setiap malam selasa pada pukul 18.30-20.00. kegiatan syawir 

dilaksanakan pada jam 21.00-22.00, dan kegiatan pengajian kitab pagi 

dilaksanakan setiap hari Sabtu-Rabu setiap ba’da shubuh sampai jam 06.00. 

2. Faktor yang menghambat pelaksanaan pembelajaran kitab kuning  adalah 

santri kurang belajar, Padatnya kegiatan pondok, Materi yang diajarkan sulit 

dimengerti, sehingga santri menjadi malas untuk belajar, Malas ketika mau 

belajar dan mati lampu ketika proses belajar mengajar. Sedangkan untuk 

faktor yang mendukung pelaksanaan pembelajaran kitab kuning Al-

Jurumiyah adalah santri bermukim di pondok pesantren, kemampuan yang 

dimiliki oleh para ustadz, kemampuan yang dimiliki oleh para ustadz, dan 

juga lingungan yang sangat berperan aktif. 

3. Dampak Ustadz/Ustadzah dan santri dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

Kitab Kuning Al-Jurumiyah dengan metode hafalan di Pondok Pesantren 

Al-Fattahiyyah Ngranti Boyolangu Tulungagung. Dampak dalam 

meningkatkan daya ingat yaitu: Dapat mempermudah menghafal Al-

Qur’an, Semakin di baca berulang-ulang maka semakin hafal, Kebiasaan 
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menghafal dapat membuat santri jadi semakin ingat. Sedangkan dampak 

dalam meningkatkan pemahaman adalah sebagai berikut: Santri bisa 

menjelaskan ketika disuruh ustadz menjelaskan di depan, ketika semakin 

hafal maka menjadi semakin faham, dengan membaca berulang-ulang bisa 

menjadi semakin faham, dengan menghafal selain mengingat materinya 

juga mengingat artinya, sehingga menjadikan semakin faham, hubungan 

antara menghafal dengan memahami kira-kira adalah 50%, pemahaman 

tersebut bukan hanya dari dengan cara menghafal saja, tapi juga karena 

keterkaitan antara semuanya. 

 

B. SARAN 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi pembelajaran 

kitab kuning Al-Jurumiyah dengan metode hafalan untuk meningkatkan daya 

ingat dan pemahaman santri di Pondok Pesantren Al Fattahiyyah Ngranti 

Boyolangu Tulungagung. Dan kiranya demi tercapainya cara tersebut yang 

sesuai dengan kondisi para siswa, penulis akan memberikan beberapa saran – 

saran sebagai berikut: 

1. Kepada Pengurus Yayasan 

 Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 

manfaat bagi Pondok Pesantren Al-Fattahiyyah Ngranti Boyolangu 

Tulungagung, terutama bagi yayasan sendiri, yang dapat mengetahui 

pelaksanaan pembelajaran kitab kuning Al-Jurumiyah dengan metode 

hafalan. 



172 

 

 

2. Kepada Ustadz 

 Diharapkan ustadz dapat bermusyawarah kembali. Untuk dapat 

lebih meningkatkan, dan terus membenahi supaya bisa lebih meningkatkan 

proses pelaksanaan pembelajaran. Dan juga banyak memberikan motivasi-

motivasi kepada santri sehingga santri bisa menjadi santri yang lebih 

berkarakter. 

3. Kepada para santri 

 Santri hendaknya mau mengulangi pembelajaran materi yang sudah 

di berikan oleh ustadz. Sebelum pembelajaran atau materi yang baru akan 

di pelajari. Selain itu hendaknya juga mempelajari materi yang akan di 

pelajari, shingga sebelum materi di berikan oleh ustadz, santri sudah 

mempunyai bekal untuk belajar.  

4. Bagi Peneliti. 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian 

berikutnya yang berhubungan dengan implementasi pembelajaran kitab 

kuning dengan metode hafalan untuk meningkatkan daya ingat dan 

pemahaman santri. 


