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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan proses pengembangan dan penelitian yang telah dilakukan, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

5.1.1 Penerapan pengembangan bahan ajar pego untuk meningkatkan 

keterampilan menulis pegon santri MADIN Al-Muttaqin telah 

memenuhi komponen bahan ajar yang baik dan secara spesifik produk 

yang dikembangkan memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Aspek 

isi buku, buku “Pintar Menulis Pegon” memuat cover buku, halaman 

prelimenaries, kata pengantar, petunjuk isi buku, pedoman penggunaan 

buku bagi guru, daftar isi, transliterasi Arab-latin, cover bab, standar 

kompetensi – kompetensi dasar - indikator, materi, latihan, lembar 

penilaian, uji kompetensi siswa, daftar pustaka dan biodata penulis, (2) 

Aspek desain buku, buku “Pintar Menulis Pegon” memiliki ukuran A4 

dengan kreasi warna yang sesuai serta pengorganisasian isi bahan ajar 

yang secara keseluruhan sitematis dan konsisten baik terkait jenis huruf, 

ukuran huruf, penomoran, simbol, maupun spasi teks.  

5.1.2 Efektifitas penggunaan bahan ajar pego untuk meningkatkan 

keterampilan menulis pegon santri kelas I MADIN Al-Muttaqin: (1) 

Hasil belajar yang diukur menggunakan pre-test dan post test  yang mana 

perolehan post-test mencapai 78,6 dibanding pre-test  yang memperoleh 
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nilai 63,6, menunjukkan bahwa terdapat peningkatan perolehan hasil 

belajar siswa sebesar 15 setelah belajar menggunakan produk bahan ajar 

hasil pengembangan, (2) Merujuk pada sig (2-trailed) dengan analisis 

menggunakan dependent sample test mendapatkan hasil ttabel = t0,05 : 9 = 

1,83 thitung (12,78) > ttabel (1,83) sehingga bisa disimpulkan bahan ajar 

pego yang dikembangkan signifikan atau mempunyai pengaruh terhadap 

pemahaman siswa, (3)  Tanggapan guru mata pelajaran pego terhadap 

produk bahan ajar pego yang dikembangkan peneliti memiliki prosentase 

tingkat pencapaian 97% dan tanggapan siswa kelas I MADIN Al-

Muttaqin memiliki prosentase tingkat pencapaian 90%. Prosentase 

tersebut menunjukkan kualifikasi sangat baik. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti 

memberikan beberapa saran, diantaranya adalah:  

5.2.1 Bagi peneliti selanjutnya  

Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan bahan ajar pego untuk 

meningkatkan keterampilan membaca kitab kuning.  

5.2.2 Bagi guru  

Mengajar merupakan tanggung jawab seorang guru. Maka, guru 

hendaknya mampu mengolah materi dan mampu menyampaikannya 

kepada siswa dengan metode dan media mengajar yang tepat, menarik 

dan dapat diterima oleh siswa dengan mudah agar tujuan 

pembelajaran tercapai.  


