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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Paparan yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Implementasi BUSI di SDIT Sultan Agung 05 Kriyan Jepara mengacu 

pada standar operasional yang telah ditetapkan oleh Yayasan Badan Wakaf 

Sultan Agung. Kegiatan BUSI dalam  Standar operasional yaitu a) Adab 

masuk sekolah, b) Adab berbusana islami, c) Adab di luar kelas d) Adab di 

dalam kelas, d) Adab sholat berjamaah, e) Adab makan dan minum, f) 

Adab kebersihan (Thoharoh), g) Adab berbicara, h) Adab bergaul, i) 

Reward, j) Sanksi-sanksi. Dan standar operasional  

tersebut mengatur juga implementasi BUSI pada tingkat pimpinan, guru, 

karyawan, peserta didik dan juga wali murid. Adapun kegiatan-kegiatan 

pengembangannya adalah:  

(1) Pelaksanaan sholat Dhuha wajib hanya terlaksana pada hari sabtu pagi, 

(2) Budaya saling mengingatkan kepada sesama apabila dalam tradisi 

makan dan minum tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah (3) Pelaksanaan 

sholat Dzuhur berjamaah (4) Sedekah jumat, (4) Tadarus pagi oleh peserta 

didik, (5) Berbusana secara Islami baik di dalam atau di luar lingkungan 

sekolah (6) Pelaksanaan boarding school oleh peserta didik mulai kelas 4, 

5, dan 6, (7) Pelaksanaan sholat jumat secara berjamaah dengan khotib dan 

rekan guru secara bergilir sesuai jadwal, (8) Kegiatan pesantren Ramadhan 

dan santunan yatim piatu, (9) Qurban secara kolektif maupun mandiri, (10) 

Santunan Dhuafa, (11) Nasihat kepada siswa yang melanggar peraturan 

secara rahmat. 

2. Implementasi di SDIT Sultan Agung 05 Kriyan Jepara berdampak positif 

terhadap prilaku peserta didik. Baik dalam hal kedispilinan, kereligiusan, 

kejujuran, toleransi, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin 

tahu, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar 
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membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Hal 

tersebut pada akhirnya membuahkan penilaian yang positif dan 

kepercayaan dari wali murid terhadap SDIT Sultan Agung 05 Kriyan 

Jepara.  

2. Implementasi BUSI di SDIT 05 Kriyan Jepara dapat berjalan dengan baik 

karena adanya beberapa faktor pendukung, baik berupa sarana dan 

prasarana maupun dukungan dari seluruh warga sekolah.  

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang 

hendak disampaikan peneliti, yaitu: 

1. Bagi Sekolah 

a. BUSI merupakan suatu misi yang dijalankan oleh warga sekolah. Jadi 

harus ada komitmen dari setiap individu dalam melaksanakannya. 

Tidak hanya pemimpin, karyawan atau peserta didik saja namun 

seluruh warga sekolah memiliki kesadaran berkomitmen untuk 

menjalankan BUSI. 

b. Sosialisasi tentang BUSI kepada seluruh warga sekolah sehingga BUSI 

dapat terlaksana secara maksimal termasuk kepada peserta didik.  

c. Sarana dan prasarana dalam bentuk riil memang telah memenuhi 

sehingga dapat menunjang pelaksanaan BUSI, namun sarana yang 

berupa alat untuk mengkontrol kedisiplinan peserta didik dapat 

difungsikan dengan baik. Sebagai sarana pengontrolan kegiatan ibadah 

dan hal tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi peserta didik.  

2. Bagi pihak luar 

a. Guna memaksimalkan pelaksanaan BUSI, dari pihak luar seyogyanya 

mendukung secara penuh, khususnya kepada wali murid tidak 

menyabotase isian dalam kegiatan peserta didik. 

b. Tidak hanya pengontrolan dari pihak sekolah namun ketika di rumah 

wali murid juga seyogyanya ikut mengontrol kegiatan anaknya 
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sehingga lingkungan rumah yang negatif tidak masuk dalam diri 

mereka.   

 

C. Penutup  

  Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT penulis ucapkan sebagai 

ungkapan rasa syukur karena telah menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima 

kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

proses penyelesaian skripsi ini dari awal hingga akhir.  

Semoga amal ibadah yang telah diberikan mendapatkan balasan dari 

Allah SWT. Meskipun telah berupaya dengan optimal, Penulis menyadari 

sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih perlu penyempurnaan. Namun demikian 

penulis berdo’a dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan para pembaca pada umumnya. Atas saran dan kritik konstruktif 

untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih.  

 


