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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan analisis data yang diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengajaran kitab ta’lim muta’allim di MTsNurul Huda Badong  

Sidogemah sayung menggunakan metode baru ala pesantren, yaitu metode  

bandongan.metode ceramah, metode Tanya jawab, serta metode Tanya 

jawab. 

2. Dalam membentuk sikap ta’dzim siswa kepada guru dengan cara 

membiasakan sikap ta’dzim siswa kepada guru. Adapun  sikap ta’dzim 

antara siswa terhadap guru adalah sebagai berikut sebagai berikut : 

menjawab salam guru, tertib dalam kelas, bersikap sopan santun, 

mendengarkan penjelasan dari guru, berjabat tangan saat akan masuk ke 

sekolah dan saat pulang, menjawab saat ditanya guru,selalu mengucapka 

salam ketika bertemu guru, menjaga nama baik almamater madrasah. 

3. Pengaruh Pengajaran Kitab Ta’limul Muta’allim dapat kita jadikan sebagai 

salah satu contoh dari pengajaran ilmu yang menentukan dalam 

pembentukan sikap ta’dzim siswa. Maka seyogyanya Kitab Ta’limul 

Muta’allim ini dapat diajarkan diseluruh lapisan atau jenjang pendidikan, 

sehingga ajaran–ajaran tentang akhlak (sikap ta’dzim) dapat diresapi oleh 

anak (siswa) sejak dini mungkin. 

B. Saran  

1. Pengajaran kitab ta’lim muta’allim di MTs Nurul Huda badong sidogemah 

sayung perlu ditingkatkan lagi sehingga akan menjadi ciri khas madrasah. 

2. Penyediaan kitab ta’lim muta’allim oleh MTs Nurul Huda badong 

sidogemah sayung mohon disediakan seperti buku-buku pelajaran 

madrasah. 
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3. Perlu adanya kerjasama antara pendidik dan pembimbing siswa terlebih 

dalam mentaati peraturan madrasah. 

4. Perlu adanya bimbingan khusus bagi siswa yang belum terbiada dengan 

lingkungan ala pesantren (bersikap ta’dzim kepada guru). Melihat latar 

belakang pendidikan siswa-siswi MTs Nurul Huda badong sidogemah 

sayung merupakan lingkungan agama. 

 

C. Penutup  

Alhamdulillahirobbil’alamin, penulis panjatkan puji syukur kehadirat 

Allah SWT atas karunia dan inayahNya. Sholawat serta salam semoga 

senantiasa  tercurah keharibaan nabi Muhammad SAW. 

Dengan segala kekurangan dan kemampuan yang ada, Alhamdulillah 

penulisan skripsi ini telah selesai dan penulis sadar skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan karena keterbatasan wawasan dan kemampuan yang penulis 

miliki. Untuk itu saran dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan. 

Akhirnya dengan hanya mengharap ridha-Nya semoga tulisan ini bermanfaat 

bagi penulis khususnya, serta pembaca pada umumnya. 


