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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah tahap demi tahap dalam penelitian skripsi “Pengaruh Penerapan 

Metode Sorogan Terhadap Kemampuan Membaca Kitab Kuning Santri Kelas 

Roudlotul Mubtadiin Balekambang Jepara Tahun Pelajaran 2016/2017” telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan metode sorogan di MA Roudlotul Mubtadiin Balekambang 

Nalumsari Jepara termasuk dalam kategori “baik ”. Hal ini terlihat dari nilai 

rata-rata (mean) yang diperoleh, yaitu sebesar 68 yang berada pada kelas 

interval 67 – 70. 

2. Kemampuan membaca kitab kuning di MA Roudlotul Mubtadiin 

Balekambang Nalumsari Jepara tergolong dalam kategori “baik ”. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean) yang didapat, yakni sebesar 86,96, 

yang berada pada kelas interval 84 – 92. 

3. Terdapat korelasi yang signifikan antara penerapan metode sorogan, 

variabel X dan kemampuan membaca kitab kuning, variabel Y di  MA 

Roudlotul Mubtadiin Balekambang Nalumsari Jepara pada taraf signifikan 

5% dan taraf signifikan 1% terdapat korelasi yang signifikan antara 

penerapan metode sorogan, variabel X dan kemampuan membaca kitab 

kuning, variabel Y di MA Roudlotul Mubtadiin Balekambang Nalumsari 

Jepara. Karena pada kenyataannya nilai r hitung (koefisien korelasi) yang 

diperoleh, yaitu 0,640 lebih besar dari r tabel,  pada taraf signifikansi 5% (r 

hitung > r tabel = 0 ,640 >  0,361) dan pada 1%  ( r hitung < r tabel = 0,640 

< 0,463). Kemudian tidak negatifnya koefisien korelasi yang diperoleh 

menunjukkan adanya korelasi sejajar yang searah (positif) antara variabel X 

dan variabel Y pada taraf signifikan 5%. Jadi, apabila penerapan metode 

sorogan itu naik, akan diikuti pula oleh naiknya kemampuan membaca kitab 

kuning pada taraf signifikann 5%. Koefisien determinasi (KD = rxy2 x 100) 
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sebesar 64 ini berarti bahwa 64% kemampuan membaca kitab kuning 

(variabel Y) turut ditentukan oleh pengajaran kitab imrithi (variabel X) pada 

taraf signifikan 5%  dan 1%. Jadi dengan demikian hipotesis yang berbunyi  

“Terdapat korelasi antara pengajaran kitab Imrithi dengan kemampuan 

membaca kitab kuning siswa MA Roudlotul Mubtadiin Balekambang 

Nalumsari Jepara “ dapat diterima. 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat 

dikemukakan menyangkut korelasi antara penerapan metode sorogan dan 

kemampuan membaca kitab kuning. 

1. Objek dalam penelitian ini sangat terbatas pada metode sorogan saja, belum 

menyentuh kepada tingkat atau kemampuan belajar manusia secara mutlak. 

Dalam hal ini, penulis menyarankan kepada para peneliti untuk mengadakan 

penelitian lanjut tentang hubungan metode sorogan dan pemahaman yang 

lebih luas objeknya, dalam arti apakah orang yang mempunyai kemampuan 

menghafal tinggi juga memiliki kemampuan memahami dengan baik. 

2. Kepada para santri atau siswa yang sedang belajar sebuah materi pelajaran 

hendaknya tidak melupakan pada aspek hafalan. Hal ini agar hafalan itu 

tidak hanya menekankan pada hafalan tekstual belaka, tetapi juga 

melibatkan atau menyentuh ranah yang lebih tinggi dari kemampuan 

belajar. Metode sorogan harus dipandang sebagai basis untuk mencapai 

kemampuan intelektual yang lebih tinggi. 

3. Kepada para ustadz atau pendidik agar kreatif dalam menggunakan sorogan 

sebagai metode pembelajaran, agar supaya tujuan sorogan dapat terarah 

sebagaimana dalam konsep pendidikan Islam yang dikemukakan oleh 

Athiyyah al-Abrasyi, yakni keterpaduan antara hafalan dan pemahaman. 

Oleh karenanya perlu dipikirkan bagaimana cara mengevaluasi sorogan agar 

anak didik menyadari bahwa sorogan sebuah materi berarti juga memahami 

materi itu, bukan sekedar hafal tanpa paham. 
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C. Penutup 

Puji syukur Al-hamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Karena berkat 

rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis memiliki 

kemampuan untuk menyelesaikan tahap demi tahap skripsi ini. 

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu proses pelaksanaan skripsi ini dari awal hingga akhir. Semoga 

bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang membahagiakan dan 

diterima sebagai amal saleh di hadapan Allah Swt. 

Namun demikian, meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis 

menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan 

dan kekurangan. Untuk itu kritik dan saran senantiasa penulis harapkan demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya hanya kepada Allah Swt tempat memohon dan tempat 

berlindung, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi 

penulis, dan umumnya bagi para pembaca, Amin. 


