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A. tiesimpulan

Setelah membahas skripsi ini. maka penulis nren.vimoulkan sebagai

berikul.

1. P.ata-rata tingkat kedisplinan santn dalam berbahasa Arab di dalam kelas

adalah tinggi.

2 Rata-rata tingkat kedisplinan santri dalam berbahasa Arab di luar kelas ( di

Pondok ) adalah tinggi

3. Kedisplinan santri daiarn berbahasa Arab di dalam kelas berpengaruh

terhadap keberhasilan pengajaran bahasa Arab. Dari hasil chi kuadrat vang

diperoleh 24,773 lebih besar dari tarif kesasatan 5 o,h yang berarli signifikan.

Berarti hipotesa nol ditolak dan hipotesa keria djterima. Berdasarkan

Koetisien Korelasi nrlai 0,400 - 0, 600- berarti mempunvar pengaruh bertaraf

agak rendah atau sedang.

4. Kedisplinan santri dalarn berbahasa Arab di luar kelzrs ( di Pondok )

berpengan"rh terhadap keberhasilan pengajaran Lrahasa Arab. Dan hasil chi

kuadrat yang diperoleh 28,354 lebih besar dari tarif kcsasatan 5 % yang

berarti signifikan. Rerarti hrpotesa nol ditolak dan hipottsa kerja ditenma.

Berdasarkan Koeflsien Korelasi nilai 0.400 - 0. 600. berarti mempunvai

pengaruh bertarafagak rendah atau sedang
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5. Kedisplinan santn dalam berbahasa fuab di dalain maupun cli luar kelas ( di

Pondok ) berpengaruh terhadap keberhasilan pengajaran bahasa Arab, dengan

tarafagak rendah atau sedans .

Dengan demikian berarti semakin tinggin nilai kedisiplinan santri, maka

seniak'in tinggi..,baik pula keberhasilan dalam pengajaran bahasa Arab.

B Saran-saran

Setelah rrrengadakan penelitian dan mengamati hal-hal vang ada di

subvek penelitian- maka penulis menyarankan kepada.

1. Tenaga Pengajar I Ustadz

a. Hendaknl,s meninqkatkan kualitas pengajaran bahasa Arab dan

meningkatkan kedisiplinan santri agar kenrampuan santri lerhadap bahasa

Arab inenjadi lebih baik

b. Hendakn\a selalu berusaha mengembangkan teknikpengajaran bahasa

Arab. agar santri lebih mudah n-remahami dan pada akhirn,va mampu

menguasainya dengan bark dan benar serla mamlru dengan mudah

berbicara dengan menggunakan bahasa Arab.

a. Hendaknva rneningkatkan kualitas dan kuantitas belajar bahasa Arab,

agar menguasi bahasa Aratr dengan baik dan benar. sehingga mampu

firen suasai i I mu-i hnu agalx a y an gmeng gunakan trahasa Aratr.
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b. Kepacla santri yang di barvah rala-ra1a hendaknya rneningkalkan minrrl

dan motir,asi r.rntuk lebih giat bela.lar dan tidak segan-segan bertanYa

kepada ustadz

C. Penutup

Alhamdulillah, meskipun dengan susah payah akhirnya penulisan karya

ilmiatr ini hisa terselesa.ikan.

Penulis men_vadari sepenuhn.va, tidak mungkin karya ilmiah (skripsi) ini

terlepas dari kesalahan dan kekurangan serta masih iauh dari

kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran dari semua pihak penulis

harapkan unluk suatu Perbaikan .

Akhirnya penulis berharap kendati karya ilmiah ini lauh dari

kesempurnaan selnoga menyimpan manfaal yang besar lerutama bagi

penulis sendiri dan bagi pembaca umumnya. Dan han-va kepada Allah

S\&T penuhs memohon rahmat karunianya. sehingga dapal dimudahkan

dalarn segala urusan dan drjauhkan dari segala kesukaran. Semoga dapat

bermanfaat.

Amin Ya Robbal Alarnin.


