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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan telaah atas permasalahan penelitian yang dilakukan di 

Pondok Pesantren Tahfidhil Qur’an Sirojul Ulum Semanding Pare mengenai 

Penerapan Metode Yanbu’a dalam Pembelajaran al-Qur’an Pondok Pesantren 

Tahfidhil Qur’an Sirojul Ulum Semanding Pare maka dapat dirumuskan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

Penerapan metode Yanbu’a di Pondok Pesantren Tahfidhil Qur’an Sirojul 

‘Ulum Semanding Pare Kediri sesuai dengan Kurikulum yang terdapat dalam 

pedoman Yanbu’a dari mulai salam, awal pembelajaran membaca chadroh 

(tawassul) do’a awal belajar, kurikulum dalam pembelajaran hingga do’a akhir 

belajar dan salam. Dengan penerapan Yanbu’a Pondok Pesantren Tahfidhil 

Qur’an ini menjadi kiblat Yanbu’a atau cabang Yanbu’a di Kediri.. Di Pondok 

Pesantren Tahfidzul Qur’an Sirojul ‘Ulum Pare ini terdapat program baru yaitu 

metode Yanbu’a dengan Isti’dad atau metode dipercepat program tersebut 

bertujuan agar santri lebih cepat untuk melangkah dalam al-Qur’an.  

Hasil pelaksanaan yang diterapkan ketika menggunakan metode Yanbu’a 

dalam pembelajaran al-Qur’an dapat dibuktikan kemampuan santri Pondok 

Pesantren Tahfidzul Qur’an Sirojul ‘Ulum mengalami peningkatan dibuktikan 

dari membacanya lancar dan fashih sedikt kesalahan saat membaca al-Qur’an dan 

juga peningkatan santri ketika diwisuda setiap tahunnya. Banyak santri yang telah 

diwisuda dan menjadi ustadz atau ustadzah untuk mengajar di TPQ. 
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B. Saran 

1. Kepada Pengasuh Pondok Pondok Pesantren Tahfidhil Qur’an Sirojul 

‘Ulum agar  memberikan fasillitas yang memadai kepada santri agar dalam 

melaksanakan pembelajaran Yanbu’a bisa  berjalan lancar dan efektif. 

2. Kepada Ustadz dan ustadzah harus selalu bersikap sabar dan memberikan 

semangat kepada santri-santri yang kurang semangat dalam membaca al-

Qur’an agar lebih fashih dan lancar dalam membaca, dan memberikan 

perhatian khusus kepada santri yang kemampuannya lemah ditimbang 

yang lain untuk mendapat tambahan pelajaran. 

3. Untuk para pembaca, mungkin penelitian ini bisa dilanjutkan pada 

penelitian selanjutnya yang peneliti meneliti mengenai penerapan metode 

Yanbu’a dirubah dengan efektifitas metode Yanbu’a. 

4. Kepada para santri harus semangat untuk belajar membaca al-Qur’an agar 

menjadi hafidz dan hafidzoh yan membanggakan bagi keluarga dan 

pondok pesantren.  

 

 

 

 

 

 

 

 


