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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari pembahasan Internalisasi Pendidikan Karakter dalam Organisasi 

Al-Khidmah Kampus (Studi Deskriptif dalam Organisasi Al-Khidmah 

Kampus UNISNU Jepara Periode 2017/2018) dan permasalahan yang 

digunakan dalam skripsi ini serta mendasarkan pada hasil penelitian serta 

proses penganalisisannya yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Program kegiatan yang dilakukan organisasi Al-Khidmah Kampus 

UNISNU Jepara ada 7 kegiatan yaitu Pendidikan Anggota Dasar (PAD), 

majelis rutinan (iklilan), majelis menjelang ujian, majelis khotmil qur’an, 

majelis dzikir, manaqib, maulidurrasul, dan ta’lim, seminar, dan 

musyawarah mahasiswa (MUSMA). Pelaksanaan seluruh program 

kegiatan berjalan dengan baik berkat kerja keras dan kerja sama anggota 

yang berada dalam organisasi Al-Khidmah Kampus UNISNU Jepara. 

2. Nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam berbagai kegiatan 

organisasi Al-Khidmah Kampus UNISNU Jepara ada 9 nilai yang meliputi 

religius, toleransi, disiplin, kerja keras, demokratis, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca dan tanggung 

jawab. Hasil dari internalisasi nilai pendidikan karakter tersebut 

diantaranya lebih bersemangat dalam beribadah, komunikatif dengan 
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masyarakat, toleran dan tidak egois dalam kehidupan bermasyarakat, serta 

menjadi bagian dalam berbagai organisasi masyarakat. Selain itu juga 

dapat mencegah para mahasiswa khususnya para anggota dari faham 

radikalisme. 

3. Dalam pelaksanaan berbagai program kegiatan organisasi Al-Khidmah 

Kampus UNISNU Jepara terdapat faktor pendukung dan penghambat. 

a. Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan organisasi Al-Khidmah 

Kampus UNISNU Jepara antara lain: menjadi organisassi resmi 

kampus, kekompakan pengurus, anggota, dan alumni, tekad yang 

bulat, totalitas yang diniatkan khidmah dengan Hadrotusy Syekh KH. 

Ahmad Asrori Al-Ishaqy, rasa ingin mendekat kepada Allah, dan 

peraturan organisasi yang sudah mapan. 

a. Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan organisasi Al-Khidmah 

Kampus UNISNU Jepara antara lain: kurang istiqomah dalam 

kegiatan rutinan, kekurangan pembiayaan ketika melaksanakan 

kegiatan besar, belum dibentuk jadwal yang bertugas dalam kegiatan 

majelis rutinan (iklilan), belum ada pelatihan bagi pembaca dan 

penabuh rebana, dan belum mempunyai alat rebana. 

B. Saran  

Setelah penulis mengetahui dan melakukan penelitian, yang kaitannya 

dengan internalisasi pendidikan karakter dalam organisasi Al-Khidmah 

Kampus UNISNU Jepara, menurut penulis masih ada hambatan dan kendala 

yang sekiranya perlu dibenahi atau diperbaiki. Karena dengan adanya saran 
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dari penulis ini, bertujuan demi mewujudkan suatu organisasi yang lebih baik, 

solid dan mandiri. Oleh karenanya penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kepada Pengurus 

a. Sebaiknya pengurus Al-Khidmah Kampus UNISNU Jepara 

mengadakan program latihan membaca manaqib Syekh Abdul Qadir 

Al-Jaelany dan penerbang (rebana) yang jadwalnya disesuaikan agar 

tidak berbenturan dengan kegiatan organisasi lain yang sifatnya 

rutinan karena beberapa anggota Al-Khidmah Kampus UNISNU 

Jepara juga mengikuti organisasi lain. 

b. Hendaknya membuat jadwal yang bertugas dalam kegiatan majelis 

rutinan (iklilan) supaya ketika yang biasanya bertugas berhalangan 

hadir dapat digantikan yang lain. 

c. Tetap menjaga keharmonisan dan kekompakan baik antara pengurus 

dengan pengurus, pengurus dengan anggota, serta anggota dengan 

anggota. 

d. Sering melakukan silaturrahmi dan koordinasi dengan pihak kampus 

maupun dengan pihak pengurus daerah Al-Khidmah Kab. Jepara. 

2. Kepada Anggota 

a. Diniatkan dalam mengurusi dan mengikuti organisasi Al-Khidmah 

Kampus UNISNU Jepara semata-mata untuk mencari ridha Allah 

SWT, para guru, dan orang tua. Bukan untuk mencari keuntungan 

pribadi maupun kelompok. 
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b. Hendaknya bisa istiqomah dalam menjalani kegiatan majelis rutinan 

(iklilan).  

c. Untuk ikut serta mengajak  keluarga, saudara, teman dan tetangga di 

setiap ada kegiatan Majelis Al-Khidmah, dengan harapan cita-cita Al-

Khidmah sebagai oase dunia bisa terealisasikan. 

3. Kepada Pihak Kampus 

a. Hendaknya ikut mendukung dalam setiap kegiatan Al-Khidmah 

Kampus UNISNU Jepara yang dilakukan minimal dengan turut serta 

hadir dan memeriahkan kegiatan-kegiatan tersebut. 

b. Memberikan pembinaan secara intensif agar organisasi tetap berjalan 

dengan baik dan tidak ada kendala yang berarti 

C. Penutup  

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, sehingga penulis 

mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Internalisasi Pendidikan 

Karakter dalam Organisasi Al-Khidmah Kampus (Studi Deskriptif dalam 

Organisasi Al-Khidmah Kampus UNISNU Jepara periode 2017/2018)”. 

Menyadari kekurangan dalam penulisan, penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga organisasi 

Al-Khidmah Kampus UNISNU Jepara selalu berjalan dengan baik dan 

menjadi organisasi yang mandiri serta berhasil membentuk mahasiswa 

UNISNU Jepara pada khususnya menjadi generasi yang cendekia serta 

berkarakter dan bermoral baik. 
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Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 

mendukung dan membantu memberi motivasi hingga terselesaikannya skripsi 

ini. Harapan penulis semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi 

penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga skripsi ini 

menambah wawasan dan informasi mengenai lembaga pendidikan nonformal 

berbasis masyarakat juga bisa dijadikan sebagai tempat penanaman nilai 

pendidikan karakter. Dengan do’a yang sederhana ini semoga dapat 

bermanfaat. Aamiin 

 


