
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan peneliti 

pada bab empat, dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini bahwa: 

1. Standar kompetensi lulusan KIAI meliputi, peserta KIAI mampu 

menunjukan nalar beribadah berdasar Al-Qur’an dan Sunnah Maqbullah, 

peserta KIAI memiliki keterampilan beribadah yang baik dan benar, dan 

peserta KIAI mampu menginternalisasikan nilai-nilai ibadah dan 

mempraktikan akhlak islami dalam keghidupan sehari-hari. 

2. Program pelaksanaan KIAI dimulai dengan program pembelajaran di 

kelas, mentoring didampingi oleh fasilitator praktik shalat wajib, shalat 

jamak dan shalat jenazah dan pembiasaan beribadah. 

3. Faktor yang mendukung program pelaksanaan KIAI adalah sebagai 

berikut; adanya kerja sama antara panitia KIAI, pemateri, fasilitator dan 

mahasiswa, adanya peserta yang sudah sesuai dengan  pemahaman ibadah 

Muhammadiyah, fasilitas yang memadai, latarbelakang pendidikan 

fasilitator dari jurusan pendidikan, adanya evaluasi setiap selesai satu 

kloter KIAI. Faktor penghambat saat  program pelaksanaan KIAI adalah 

sebagai berikut; faktor internal/ dari diri mahasiswa yang kurang motivasi 

dalam mengikuti pelaksanaan KIAI, Faktor dari luar, yaitu karena program 
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KIAI setelah mahasiswa selesai kuliah, sehingga mahasiswa kurang 

maksimal mengikuti KIAI, Perbedaan latar belakang pendidikan agama 

mahasiswa peserta KIAI, sehingga menimbulkan beberapa persepsi 

tentang pemahaman ibadah. 

 

B. Saran  

Setelah pembahasan mengenai evaluasi program pelaksanaan KIAI bagi 

Mahasiswa UMY ini, peneliti berharap kepada: 

1. Lembaga terkait/panitia KIAI untuk memberikan pelatihan kepada  

pemateri KIAI. Hal ini perlu dilakukan supaya kualitas pemateri menjadi 

lebih baik. 

2.  Lembaga terkait/pihak panitia KIAI supaya menyediakan materi yang 

lebih rinci dan luas dalam hal perbedaan mahdhab. Hal itu perlu 

dilakukan supaya lebih jelas dalam perbedaan fiqh, melihat mahasiswa 

yang kuliah di UMY bukan hanya dari Muhammadiyah. 

3. Para peneliti lain, dalam penelitian ini masih banyak sekali kekurangan. 

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian dan kajian yang lebih dalam 

lagi mengenai evaluasi program pelaksanaan KIAI. 

C. Kata Penutup  

Alhamdulillah segala piji bagi Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-

Nya, seluruh rangkaian kegiatan penelitian yang telah peneliti lakukan dapat 

terselesaikan dengan baik. 
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Peneliti telah berusaha secara maksimal, namun apabila terdapat 

kekurangan, peneliti menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun 

dari pembaca demi kebaikan penekitian ini. 

Besar harapan peneliti,  semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat 

bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penyelenggara Kuliah 

Intensif Al-Islam (KIAI UMY) maupun bagi penliti. Akhirnya, peneliti 

mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam 

penulisan penelitian ini. 
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