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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti ajukan dalam 

penelitian mengenai Pelaksanaaan dalam program Pelatihan 

Manasik Haji tahun 2013 di KB-TK Ummul Quro’ Gunungpati 

Semarang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas 

rumusan masalah tersebut sebagai berikut: 

1. Landasan diadakannya pelatihan manasik haji di KB-TK 

Ummul Quro’ meliputi 4 poin penting: Pertama, KB-TK 

Ummul Quro’ ingin membentuk jiwa keagamaan anak sejak 

usia dini melalui pelatihan manasik haji. Kedua, KB-TK 

Ummul Quro’ melalui program pelatihan manasik haji 

diharapkan dapat berkontribusi dalam kegiatan pembelajaran 

manasik haji. Ketiga, KB-TK Ummul Quro’ ingin memberikan 

pemahaman materi ilmu keagamaan khususnya tentang ibadah 

haji melalui pelatihan manasik haji. Keempat, pelatihan 

manasik haji usia dini mempunyai tujuan untuk menumbuhkan 

motivasi kepada para murid kelak mereka dewasa nanti.  

2. Pelaksanaan dalam pelatihan manasik haji pada tahun 2013 di 

KB-TK Ummul Quro’ terdapat 4 tahapan proses pelaksanaan, 

yaitu Pertama, Para murid ditumbuhkan motivasi, selain itu 

motivasi juga diberikan oleh pembimbing kepada para guru 

pendamping. Kedua, Para murid diberikan bimbingan dan 
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pemahaman tentang materi perhajian. Ketiga, proses penjalinan 

hubungan yang disebut dengan koordinasi. Dalam hal ini para 

guru pendamping berkoordinasi dengan para wali murid terkait 

pelatihan manasik haji pada tahun 2013. Koordinasi ini 

meliputi; surat pemberitahuan dan koordinasi secara langsung. 

Penjalinan hubungan juga terdapat antara para guru 

pendamping dengan para murid. dalam penjalinan hubungan 

ini diciptakan suasana yang nyaman dan kondusif. Keempat, 

penyelenggaraan komunikasi yaitu komunikasi yang dilakukan 

oleh para guru pendamping penyelenggara pelatihan manasik 

haji dengan para wali murid maupun komunikasi dengan para 

murid. Agar komunikasi dengan para murid dapat terjalin 

komunikasi yang baik, maka pembimbing harus bisa 

menyampaikan penjelasan sesuai dengan kemampuan daya 

terima anak-anak usia dini melalui pendekatan dan hubungan 

keakraban. 

3. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat program Pelatihan 

Manasik Haji yang dilaksanakan oleh KB-TK Ummul Quro’ 

Gunungpati Semarang adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Pendukung, meliputi: 

1.) Adanya respon positif dari para wali murid tentang 

pelatihan manasik haji ini. 

2.) Pelatihan manasik haji ini menjadi kegiatan yang 

disenangi oleh para murid. Hal ini dikarenakan dalam 
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prakteknya dilakukan di alam terbuka dengan 

menciptakan suasana yang menyenangkan. 

3.) Motivasi atau dorongan dari seorang pimpinan, yang 

dimulai dari pimpinan itu sendiri dan kemudian 

menumbuhkan motivasi juga kepada para bawahannya. 

4.) Lingkungan sekolah yang memadai untuk pelaksanaan 

pelatihan manasik haji di lingkungan sekolah. 

b. Faktor Penghambat, meliputi:  

1.) Kesulitan dalam mencari waktu yang sesuai, karena 

terkadang berbarengan dengan agenda lain seperti Idul 

Adha maupun kegiatan lain di luar sekolah. 

2.) Tidak adanya sanksi bagi para murid yang sulit diatur, 

yang sanksi tersebut disesuaikan dengan kemampuan 

para murid. 

3.) Kurangnya tenaga guru pendamping dalam pelatihan 

manasik haji, menyebabkan para guru menghadapi 

kesulitan dalam mengatur para murid. 

B. Saran-saran 

1. KB-TK Ummul Quro’ Gunungpati Semarang diharapkan dalam 

landasan pelatihan manasik haji menambahkan beberapa poin 

lagi ke dalam landasan tersebut, agar pelaksanaan pelatihan 

manasik haji semakin berkembang dan maju. 

2. KB-TK Ummul Quro’ Gunungpati Semarang diharapkan untuk 

menambah jumlah para guru agar dapat memaksimalkan 
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pendampingan di lapangan untuk mencapi tujuan atau sasaran 

yang diinginkan dalam program pelatihan manasik haji. 

3. Untuk kedepannya diharapkan dapat meminimalisir faktor-

faktor penghambat dalam pelatihan manasik haji dan dapat 

mengembangkan faktor-faktor pendorong pelatihan manasik 

haji pada setiap tahun. 

Akhirnya, puji syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT 

penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak 

lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. 

Penulis menyadari sekalipun telah mencurahkan segala usaha 

dan kemampuan dalam penyusunan skripsi ini, namun masih terdapat 

kekurangan di sana-sini. Kritik dan saran, penulis harapkan untuk 

penyusunan penelitian-penelitian lain ke depan. Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.... 


