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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Evaluasi Kontek 

Visi misi serta tujuan diselenggarakannya kegiatan ini sudah sejalan 

dengan semua keinginan fakultas. Kebutuhan-kebutuhan yang mendasar 

sudah dipenuhi untuk program ini. Problem yang muncul diadakannya 

program ini faktor mahasiswa/i yang belum lancar dalam membaca Alquran, 

serta latar belakang pendidikan mahasiswa/i yang berbeda-beda.  

2. Evaluasi Input 

Program LKK di UIN Antasari Banjarmasin telah dilakukan mulai 

dengan penyediaan tenaga pengajar yang sudah memiliki keahlian di 

bidangnya masing-masing. Mahasiswa/i pengikut pembelajaran ini ialah 

mereka yang sudah semester 3, 4, dan 6. Kurikulum yang digunakan pada 

kegiatan ini ialah seputar kegiatan keterampilan keagamaan. Sarana dan 

prasarana yang tersedia sudah cukup baik dan perlu adanya peningkatan 

untuk di masa yang akan datang.  

3. Evaluasi Proses 

Evaluasi proses ini sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan 

pedoman yang ada. Mahasiswa/i merespon baik bahwa untuk program 

keterampilan keagamaan ini dirasakan sangat membantu dan menambah ilmu 
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pengetahuan serta keterampilannya. Ada program yang dilakukan hanya 

dalam 1 hari saja dan  keterbatasan durasi dirasakan kurang maksimal dalam 

menyampaikan materi dan praktek mahasiswa/i. Penggunaan metode dan 

media yang sudah bervariasi. 

4. Evaluasi Produk 

Produk dari program LKK 1 dan LKK 2 di Fakultas Tarbiyah dan 

mereka terampil dalam bacaan Alquran, praktek khutbah dan ceramah, 

menghafal surah pendek (Al A’la), dan menghafalkan doa yang lazim 

dibacakan seperti doa selamat. Lulusan program LKK di Fakultas Syariah 

meliputi kehadiran, dan resume hasil materi program penyelenggaraan 

jenazah, khutbah, dan ceramah.  Hasil program LKK di Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi meliputi semua kegiatan yang ada yaitu praktek 

muhadharah, MC, penyelenggaraan jenazah, praktek keagamaan, serta bacaan 

Alquran. Bacaan Alquran menjadi prioritas pada pembelajaran ini.  

Hasil program praktikum di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora ini 

memiliki sasaran bahwa mereka harus memiliki kemampuan dalam praktek 

bacaan dan hafalan Alquran, memiliki seperangkat keterampilan pengamalan 

ibadah serta mampu dalam menyampaikan ilmu pengetahuan 

keushuluddinan. Dan hasil kelulusan program LKK di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam di antaranya keikutsertaan semua mahasiswa/i dalam setiap dan 

meresume semua materi. Hasil kelulusan dari program LKK tersebut belum 

bisa dikatakan maksimal, karena waktu kegiatan pembelajaran yang begitu 

singkat dan keterbatasan akses jaringan pada pembelajaran online. 
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B. Saran 

1. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

a. Memposisikan program LKK sebagai kegiatan yang wajib diikuti 

oleh seluruh mahasiswa/i serta menjadikannya sebagai komponen sks 

yang wajib diambil, sehingga kedudukan program LKK tidak 

dipandang remeh. 

b. Adanya kerjasama dengan pengelola KPA Tilawati cabang 

Banjarmasin dalam program LKK agar penyelarasan kualitas bacaan 

Alquran mahasiswa/i. 

c. Perumusan pedoman kurikulum program LKK yang terintegrasi pada 

fakultas. 

2. Fakultas Syariah 

a. Waktu pelaksanaan program hendaknya diperpanjang (1 atau 2 

bulan) agar semua program sesuai dengan tujuan serta lulusan yang 

dihasilkan. 

b. Perumusan pedoman kurikulum program LKK yang terintegrasi 

pada fakultas. 

c. Program LKK hendaknya dibagi dalam beberapa kelompok. 

d. Memiliki alokasi dana cukup dan tempat/fasilitas yang  memadai. 

e. Program LKK hendaknya diterapkan secara berkesinambungan dan 

dikembangkan agar lebih baik dan menghasilkan output yang baik. 

3. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

a. Memiliki alokasi dana cukup dan tempat/fasilitas yang  memadai. 
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b. Dalam pembagian kelompok hendaknya diatur dan disesuikan 

dengan volume/jumlah yang sedikit, agar pengajar dapat maksimal 

dalam membina mahasiswa/i dalam program LKK. 

c. Program LKK hendaknya diterapkan secara berkesinambungan. 

4. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora 

a. Penegakkan disiplin bagi mahasiswa/i yang mengikuti program 

praktikum. Hal ini direkomendasikan agar mahasiswa/i bisa disiplin 

dan tepat waktu dalam penyetoran hafalan dan sebagainya. 

5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

a. Waktu pelaksanaan  hendaknya diperpanjang (1 atau 2 bulan) agar 

semua kegiatan sesuai dengan tujuan serta lulusan yang dihasilkan. 

b. Perumusan pedoman kurikulum program LKK yang terintegrasi 

pada fakultas. 

c. Program LKK hendaknya dibagi dalam beberapa kelompok. 

d. Besarnya dampak program LKK ini kepada pengetahuan serta 

keterampilan mahasiswa/i, maka program LKK hendaknya terus 

dikembangkan agar lebih baik dan menghasilkan output yang baik. 

 

 


