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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

      Dari hasil penelitian yang kami lakukan maka ada beberapa kesimpulan yang 

kami sampaikan dari penelitian ini adalah : 

1. Program suscatin yang diadakan di KUA Sleman yang meliputi Hukum 

Munakahat, Rukun nikah, Syarat nikah, Ketertiban sholat lima waktu, 

Membaca Al-Qur’an, Hukum zina sebelum nikah, Adab malam pertama 

dan hukum-hukum KDRT secara kesimpulan terhitung baik dan sangat 

dibutuhkan oleh calon – calon manten berikutnya 

2. Dari uji 2  angket yang kami bagikan, yang terdiri dari Pre tes (sebelum 

acara dimulai) dan Post Test ( sesudah Pembinan ) maka dapat di katakan 

tingkat peningkatan pemahaman semakin meningkat dari sebelum suscatin 

dan setelah suscatin, Dapat dilihat yaitu : Rukun nikah Pre Test 12,12% 

Post Test 54,55%, Syarat nikah Pre Test 3,03% Post Test 66,67%, Resiko 

zina sebelum nikah Pre Test. 5,36% Post Test.57,14% , Adab malam 

pertama Pre test 5,36% Post test 60,71. Pemahaman Sangsi hukum KDRT 

Pre Test 8,93% Post Test 26,79%. Dengan demikian dampak dari adanya 

Suscatin yang di adakan oleh KUA Sleman sangat berpengaruh pada 

meningkatnya pengetahuan peserta kursus calon pengantin bab hukum 
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munakahat dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Dan dari 

penelitian ini juga dapat diketahui bahwa sebagian besar peserta kursus 

calon pengantin dari bulan Agustus, September, Oktober dan November 

tahun 2018 belum tertib sholat dan belum lancar dalam membaca Al-

Quran, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembinaan keagamaan 

calon pengantin kususnya dan masyarakat luas pada umumya. 

B. Saran 

Berdasarkan kesipulan diatas, maka peneliti memberikan saran fihak fihak 

yang terkait dalam pembinaan ini : 

1. Kepada KUA 

a. Materi yang sangat dibutuhkan bagi calon pengantin perlu ditambah 

jamnya supaya penyampaianyya lebih tuntas dapat diterima dengan 

baik oleh calon pengantin sehingga tidak terkesan buru-buru dalam 

menyampaikan materinya yang akan menyebabkan kurang maksimal 

diterima oleh calon pengantin. 

b. Menambah fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan Suscatin 

ini supaya peserta kursus lebih nyaman dan maksimal dalam 

mengikuti program Suscatin ini. 

c. Memberikan materi dalam bentuk Soft Copy atau Foto Copy supaya 

peserta calon pengantin bisa lebih memperdalam materi di rumah 

masing masing. 
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2. Kepada Peserta Suscatin 

a. Hendaknya hadir tepat waktu sesuai dengan yang di jadwalkan supaya 

mendapat materi yang maksimal 

b. Hendaknya tidak ngantuk dalam mengikuti program suscatin ini. 

c. Mendiskusikan kepada pemateri jika ada hal  yang belum jelas supaya 

Suscatin ini bisa di manfaatkan secara maksimal . 

C. Penutup 

Alkhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan 

kelancaran penelitrian ini semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan dapat 

memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan khususnya pendidikan kursus 

calon pengantin di KUA sleman dan masyarakat luas pada umumnya, dan tak 

lupa kami ucapkan terima kasih kepada Allah SWT , orangtua, guru, 

pembimbing dan semua keluarga, saudara, teman yang telah memberikan 

Doa dan saranya, dan tentunya penelitian ini jauh dari sempurna, untuk itu 

kritik dan saran kami harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian 

ini. 

 

 

 

 

 


