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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, 

dari analisis data hingga pengecekan keabsahan data yang didapat dari lapangan 

melalui wawancara, observasi juga dokumentasi, maka pada bab akhir ini peneliti 

akan memberi kesimpulan sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah dari 

penelitian ini. Dari fokus penelitian peningkatan kapasitas mahasiswa melalui 

program kegiatan Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3) IAIN Syekh Nurjati 

Cirebon ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Peningkatan kapasitas mahasiswa pada organisasi Forum Kajian Kitab 

Kuning (FK-3), dilakukan dengan cara menyediakan dan mengadakan 

program kegiatan berupa kajian-kajian maupun pelatihan-pelatihan untuk 

para anggotanya, program-program tersebut diantaranya:  

a. Program Utama (main programs), berupa; program peningkatan kapasitas 

dalam keilmuan yakni kajian kitab kuning, kajian literasi, kajian bahasa 

dan program pengembangan minat dan bakat yakni pelatihan hadrah, 

pelatihan tilawah dan pelatihan kaligrafi. 

b. Program tambahan (additional programs),berupa; program peningkatan 

kapasitas dalam manajemen acara, program peningkatan kapasitas dalam 

administrasi, program peningkatan kapasitas dalam desain grafis, program 

peningkatan kapasitas dalam fotografi dan program pelatihan 

keterampilan. 

2. Program kegiatan FK-3 yang telah membawa manfaat bagi para lulusan 

anggota FK-3 telah disebutkan dalam wawancara dengan beberapa alumni 

FK-3, manfaat yang didapat diantaranya: 

a. Meningkatkan daya saing di dunia kerja dan dunia usaha,  
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b. Menunjang produktifitas kerja, dan 

c. Terampil dalam mengoprasikan aplikasi desain grafis. 

B. Saran 

Beberapa saran peneliti akan sampaikan dari hasil penelitian ini diantaranya: 

1. Program-program kegiatan di FK-3 sudah sangat bagus, namun hendaknya 

di diperbaiki lagi dari cara kerja program kegiatan tersebut dijalankan, agar 

dapat memaksimalkan peningkatan kapasitas mahasiswa sebagai anggota 

organisasi dalam mengikuti program-program kegiatan tersebut. 

2. Sebaiknya FK-3 membuat lebih banyak program dengan tema-tema 

pelatihan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini, seperti desain grafis 

atau lainnya. Melihat terdapat banyaknya program-program pelatihan 

namun hanya program pelatihan desain grafis yang terlihat lebih banyak 

membawa manfaat bagi para lulusan. 

 

   


