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BAB V  

PENUTUP 

Kesimpulan  

1. Implementasi metode sorogan dalam pembelajaran kitab kuning di 

Madrasah Mifathul Banat wal Banin Kaliwungu Kendal dilaksanakan 

melalui dua tahapan yaitu: 

a. Tahap persiapan, yaitu para siswa/santri masuk didalam kelas untuk 

mempersiapkan kitab yang akan di sorogan 

b. Tahap pelaksanaan, yaitu guru/ustadz membaca kitab terlebih dahulu di 

depan kelas kemudian setelah selesai guru/ustdaz memanggil satu 

persatu para siswa/santri  untuk maju di depan kelas untuk membaca 

kitab, sementara ustadz mennyimak dengan membenarkan bacaan 

siswa/santri jika terjadi kesalahan.     

      2.  Kegiatan Sorogan di madrasah miftahul banat wal banin dilakukan setiap 

sore kecuali hari jum’at di dalam kelas dengan cara siswa maju satu 

persatu di depan kelas dengan disimak oleh ustadz.  

      3. Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan sorogan yaitu kurangnya   

kedisiplinan siswa/santri karena kebanyakan siswa/santri statusnya masih 

sekolah formal dan kurangnya persiapan dari guru/ustadz.  

                     Solusi dalam menangani kendala tersebut diantaranya dewan guru 

atau ustadz Mengingatkan selalu kepada santri untuk senantiasa aktif 

dalam kegiatan sorogan dan harus diselingi dengan materi lain agar 

siswa/santri tidak merasa bosan. 
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  SARAN  

            Dari kesimpulan diatas disarankan kepada:  

       1. Kepala Madrasah miftahul banat wal banin Kaliwungu Kendal  

hhendaknya dapat memberikan waktu tambahan untuk melaksanakan 

metode sorogan, agar pelaksanaan metode sorogan dapat berjalan lebih 

baik lagi, sehingga dapat  memenuhi kebutuhan siswa. 

         2.  Guru atau ustad madrasah miftahul banat wal banin untuk selalu bersatu  

dan bekerja sama dalam menjalankan kegiatan sorogan agar kegiatan 

belajar berjalan efektif.  

        3. para siswa/santri untuk untuk lebih disiplin agar pelaksanaan metode 

sorogan dapat berjalan dengan lancar. 

 

 PENUTUP 

                          Demikianlah skrisi ini dibuat, penulis sadar bahwa skripsi ini 

masih banyak kekurangan dibanyak hal baik sistematika penulisannya, 

refrensi yang digunakan kurang lengkap, pembahasan kurang mendalam, 

maupun bahasa yang kurang dipahami. Oleh karena itu saran dan 

masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan dari semua pihak. 

Penulis hanya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam semua 

aspek kehidupan, khususnya dunia pendidikan dan Allah SWT 

meridlainya Aamiin. 

 


