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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari analisis dan pembahasan pada bab VI, maka hasil penelititan 

tentang Evaluasi Program Keakhwatan Kerohanian Islam di MAN 3 

Sleman dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pada aspek Context program Keakhwatan di MAN 3 Sleman dari segi 

sejarah terbentuknya program Keakhwatan berada pada kategori baik, 

dari segi tujuan program berada pada kategori baik, kemudian dari 

segi ide program juga dikategorikan baik, dan dari segi sosialisasi 

programnya berada pada kategori baik. Maka dapat ditarik kesimpulan 

dan rata-rata bahwasannya dari aspek Context, program Keakhwatan 

di MAN 3 Sleman dikategorikan dalam penilaian yang (baik). 

2. Pada aspek Input program Keakhwatan di MAN 3 Sleman dari segi 

kompetensi pemateri berada pada kategori yang cukup, kemudian dari 

segi peserta didik berada pada kategori baik, dan dari segi sarana 

prasarana berada pada kategori yang baik. Maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwasannya aspek input pada program Keakhwatan di 

MAN 3 Sleman berada pada kategori yang (baik). 

3. Pada aspek evaluasi Process program Keakhwatan di MAN 3 Sleman 

dari segi metode dapat dikategorikan ke dalam kategori yang baik, 

kemudian dari segi media berada pada kategori yang baik juga, dan 
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dari segi penilaian berada pada kategori yang baik, meskipun dari 

semua segi sudah terlaksana tetapi pada pelaksanaanya masih kurang 

ideal hasilnya, terlepas dari itu maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwasannya pada aspek evaluasi Process pada program Keakhwatan 

di MAN 3 Sleman berada pada kategori yang (baik). 

4. Pada aspek Product, program Keakhwatan di MAN 3 Sleman dapat 

dikatakan cukup. Berdasarkan keempat grafik tersebut dapat 

disimpulkan bahwa yang pertama, nilai tertinggi yaitu pada indikator 

peningkatan keimanan dari segi sholat, kemudian yang kedua 

indikator kecintaan, kemudian yang ketiga pada indikator peningkatan 

pengetahuan, adapun yang terakhir adalah pada indikator pengaruh 

Keakhwatan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwasannya 

aspek yang paling berpengaruh terhadap perilaku siswi yaitu pada 

aspek peningkatan keimanan dari segi sholat. Adapun hasil analisis 

program Keakhwatan juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal 

ini dapat diketahui dari proses dalam pelaksanaannya, oleh karena itu 

perlu kiranya untuk menjadi perhatian dan sebagai perbaikan. 

B. Saran  

Program Keakhwatan di MAN 3 Sleman memang belum banyak 

diadakan di Sekolah-sekolah lain, baik itu di sekolah Islam maupun di 

sekolah Negeri. Padahal jika dikaji secara mendalam program tersebut 

memiliki banyak sekali manfaat yang berpengaruh, baik bagi sekolah, bagi 
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siswi, ataupun dari peneliti itu sendiri. Oleh karena peneliti memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah 

Lembaga pendidikan formal seperti sekolah, baik swasta 

maupun negeri supaya untuk memberikan pengetahuan mendasar bagi 

siswi yang sudah baligh tentunya, karena sangat bermanfaat bagi 

kelangsungan hidupnya yaitu dengan cara memberikan kepada mereka 

kajian-kajian yang berhubungan dengan fiqhunnisa.  

Berdasarkan penelitian di atas hendaknya program kajian 

Keakhwatan untuk durasi kajiannya bisa ditambah supaya kajian bisa 

lebih maksimal, diharapkan para siswi bisa memahami dengan benar 

dan jelas. Secara keseluruhan program tersebut sudah berjalan dengan 

baik yang perlu dilakukan yaitu mempertahankan, tetap memfasilitasi 

dengan baik. 

2. Bagi siswi 

Sebagai subyek program Keakhwatan, siswi harus tetap 

bersemngat mengikuti kajian tersebut. Karena dalam dunia sekolahan 

siswi bukan hanya membtuhkan pendidikan umum saja, tetapi juga 

membutuhkan pendidikan tentang kewanitaan juga. Agar dalam 

menjalankan kehidupan sebagai wanita muslim bisa sesuai syariat 

Agama. 
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3. Bagi peneliti 

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih mengembangkan 

lagi masalah terkait dengan penelitian ini, karena peneliti di sini juga 

sangat sadar bahwa di dalam melakukan penelitian ini masih terdapat 

banyak sekali kekurangan. Untuk itu diharapkan peneliti selanjutnya 

untuk melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini di masa 

selanjutnya. 

 

C. Kata Penutup 

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT yang telah 

memberikan nikmat berupa kekuatan dan kesabaran. Tugas akhir skripsi 

ini telah selesai disusun dengan perjalanan yang cukup melelahkan baik 

tenaga, terutama pikiran. Akan tetapi dengan rahmat Allah SWT penulis 

dapat menhyelesaikan walaupun selesai tidak pada target yang sudah 

dirancang. Sungguh penulis sangat sadar bahwa dalam melakukan 

penulisan, penysunan, serta pembahasan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran 

demi kesempurnaan skripsi ini. 

Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-

banyak dan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu 

dan mendukung demi terselesaikannya skripsi ini. Semoga dengan adanya 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ekstrakulikuler Kerohanian 

Islam di seluruh Madrasah di Indonesia khususnya bagi MAN 3 Sleman. 


