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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan data yang disajikan dan dari hasil analisis, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Tahap Persiapan Pelaksanaan Penerapan Program SKU di MA 

Ma’arif Bakung Udanawu Blitar dilatar belakangi oleh adanya surat 

edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Jawa Timur Nomor: Kw. 13.4/HK.00.8/1465/2012 

dan melihat kondisi siswa pada saat itu. Jadi perencanaan yang 

dilakukan oleh pihak MA Ma’arif Bakung Udanawu adalah 

melakukan rapat bersama-sama khususnya guru SKU/Ibadah, 

kemudian menetapkan standar penilaian serta menentukan kriteria-

kriteria penilaian yang harus di capai siswa. Yang mana tujuan dari 

SKU adalah agar siswa tidak hanya memahami Pendidikan Agama 

Islam secara teori saja, tetapi praktek pun juga bisa. 

2. Proses Pelaksanaan Program SKU di MA Ma’arif Bakung Udanawu 

adalah dilaksanakan oleh seluruh siswa di MA Ma’arif Bakung 

Udanawu, yaitu siswa kelas X dan XI. Dan bapak ibu guru pengampu 

mata pelajaran Ibadah sebagai pembimbing dalam kegiatan tersebut. 

Waktunya masing-masing tiap kelas seminggu sekali dengan satu jam 

pelajaran. Adapun pelaksanaannya dilakukan di kelas masing-masing, 

namun ketika praktek seperti praktek sholat dilakukan di musholla 

sekolah. 
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3. Hasil penerapan program SKU  dalam meningkatkan ketaatan ibadah, 

antara lain: Pemahaman siswa terhadap setiap materi ibadah meningkat 

setelah diadakan SKU. Perkembangan siswa tentang Fiqih ibadah tidak 

hanya sebatas aspek kognitif nya saja tetap afektif dan psikomotorik 

nya juga.  pada materi Al-Qur'an Hadits, do'a-do'a dan dzikir siswa 

yang hafalannya masih kurang lancar atau nilainya belum mencapai 

KKM teknik evaluasinya adalah dengan memberikan waktu sendiri, 

atau siswa menemui guru pembimbing secara pribadi untuk setoran 

hafalan lagi sampai lancar dan itu juga berlaku untuk materi akidah 

akhlak. Lalu teknik evaluasi dari praktek fiqih yaitu siswa yang belum 

benar prakteknya di kelompokkan dan mengulang prakteknya hingga 

tepat dan benar pada hari itu juga. 

 

B. Saran  

1. Bagi kepala madrasah  

 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan adanya 

pengaruh antara program SKU terhadap ketaatan ibadah siswa, 

diharapkan pihak madrasah untuk terus melanjutkan dan memperbaiki 

kekurangan dalam program SKU ini, terutama dalam penyusunan buku 

pedoman SKU supaya lebih rinci lagi dalam menjabarkan materi.  

2. Bagi pembimbing SKU 

 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan adanya 

pengaruh antara program SKU terhadap ketaatan ibadah siswa, 

diharapkan kepada bapak-ibu pembimbing SKU untuk selalu 



98 
 

memberikan motifasi dan arahan kepada peserta didik supaya peserta 

didik dapat memperoleh hasil yang optimal dari program SKU. 

 
3. Bagi siswa  

 

Supaya dapat memperoleh hasil yang optimal dari program SKU 

diharapkan siswa aktif dan disiplin dalam mengikuti program SKU 

serta mengikuti program SKU bukan semata-mata hanya untuk dapat 

mengikuti ujian akhir semester, melainkan mengikutinya karena untuk 

menambah pengetahuan tentang ubudiyah dan akhlak. 

 
 

 


