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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pemaparan dan analisis data yang mengacu pada rumusan 

masalah kesimpulan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:  

1. Implementasi program menghafal kosakata bahasa Arab Pondok Pesantren 

Al-Jauharen Kota Jambi ialah dilaksanakan hari senin sampai dengan hari 

jumat, dan hari sabtu penyetoran mufradat. Adapun jumlah hafalan 

kosakata bahasa arab yang diberikan kepada santri 10  mufradat /hari dan 

5 mufradat santriwati, mufradat yang diberikan pihak pondok pesantren 

berbeda dengan mufradat yang diberikan oleh guru bahasa arab ketika 

mengajar di kelas. Pengajaran kosakata dilakukan dengan lima tahap : a) 

mendengarkan kata, b) mengucapkan kata, c) mendapatkan makna kata, d) 

membaca kata, e) menulis kata. Diantara ke lima tahapan tersebut santri 

dan santriwati lebih cenderung menyukai tahapan yang ke tiga yaitu 

mendapatkan makna kata, karna jika memahami makna kata santri merasa 

akan dengan mudah mengaflikasikan kata-kata tersebut ke dalam sebuah 

atau beberapa kalimat. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di Pondok 

Pesantren Al-Jauharen diawali dengan pendahuluan, kegiatan inti dan 

penutup. 

2. Kendala yang dihadapi guru dalam pengajaran kosa kata bahasa Arab di 

Pondok Pesantren Al-Jauharen Kota Jambi antara lain ialah: a) santri dan 

santriwati yang tinggal diluar asrama, b) situasi tempat belajar serta sarana 

dan prasarana yang masih minim, c) rendahnya minat belajar santri dan 

satriwati, d) kemampuan dasar santri dan santriwati belajar bahasa Arab 

sebelum masuk ke Pondok Pesantren Al-Jauharen, e) guru terkesan 

monoton dalam menyampaikan pembelajaran bahasa Arab. 

3. Solusi guru mengatasi masalah dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab 

di Pondok Pesantren Al-jauharen ialah dengan memotivasi santri dan 
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4. santriwati, Mengadakan lomba setiap minggu, dan Evaluasi proses 

pembelajaran. 

 

B. Saran 

1. Kepada ustadz dan ustadzah pengajar mata pelajaran bahasa Arab agar 

terus memantau santri dan santriwatinya terutama dalam hal pembelajaran 

kosakata bahasa Arab. Kemudian kepada pengurus hendaknya 

menggunakan media pada pembelajaran agar mudah bagi santri dan 

santriwati untuk memahami materi yang disampaikan dan tidak 

membosankan sehin gga membuat sebagian santri bosan dan tidak 

mengantuk. Selain itu pengurus hendaknya mencari cara agar 

pembelajaran berlangsung dengan metode yang menarik agar santri tidak 

mengantuk dan merasa bosan. Sebaiknya pengurus juga memberikan 

reward kepada santri dan santriwati yang rajin. Harapannya agar 

menambahkan materi tentang penyusunan pola kalimat yang benar dalam 

bahasa Arab agar santri lebih bisa menyusun kalimat dengan sempurna. 

Selain itu seharusnya pengajar lebih kreatif dalam menggunakan media 

yang lebih effisien dan metode menggunakan metode pembelajaran yang 

kreatif dan efektif. 

2. Kepada  santri dan santriwati, agar lebih sadar akan fungsinya sebagai 

peserta didik, agar menggunakan bahasa Arab tidak pada saat pelajarannya 

saja. Kemudian agar lebih giat menghafal mufradat tidak hanya untuk 

formalitas, namun menjadikan sebagai salah satu bahasa yang wajib 

diaplikasikan setiap hari di pondok pesantren. Santri dan santriwati  juga 

menyadari pentingnya bahasa yang diajarkan tidak hanya bahasa Arab 

namun juga pelajaran-pelajaran lainnya. Karena bagaimanapun semua 

pelajaran sangat bermanfaat untuk masa depan dan kehidupan di masa 

depan. 
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C. Penutup  

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, 

berkat nikmat kesehatan dan karunia ilmu pengetahuan, yang telah menuntun 

kehidupan kita tetap berada pada jalan-Nya, akhirnya karya tulis berupa 

Skripsi ini selesai. Walaupun kandungannya sangat sederhana dan isinya 

masih dangkal dipahami, namun demikianlah kemampuan peneliti yang bisa 

terjangkau. Peneliti sangat menyadari jauh dari kesempurnaan dan belum 

pantas dibanggakan. Untuk menuju kesempurnaan dalam penulisan Skripsi 

ini, agar dapat memberikan masukan berupa kritik dan saran, supaya skripsi 

ini lebih baik dan benar. Atas kritik dan saran yang diberikan, peneliti ucapkan 

ribuan terima kasih, selanjutnya pada pihak yang telah banyak membantu 

dalam proses penulisan Skripsi ini, peneliti haturkan terima kasih, semoga 

Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Aamiin, semoga Skripsi ini 

bermanfaat. 

 


