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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Manajemen kegiatan kegamaan di SD Nasima tergolong baik, karena  

guru dalam memberikan keteladanan kepada peserta didik telah melaksanakan 

dengan baik. Indikator keberhasilannya terbukti dengan sikap sopan santun 

siswa setiap harinya di sekolah dan siswa mengalami peningkatan dalam 

mengikuti lomba keagamaan baik lokal maupun nasional mendapat juara. 

Manajemen kegiatan keagamaan di SD Nasima pada dasarnya dilaksanakan 

berdasarkan pada prinsip-prinsip perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengawasan dan evaluasi.  

Keunggulan manajemen kegiatan keagamaan di  SD Nasima Semarang  

dapat diwujudkan melalui banyaknya kegiatan keagamaan  yang ada disana 

dan semuanya terpantau oleh guru .Kekurangan manajemen kegiatan 

keagamaan di  SD Nasima Semarang adalah perlu adanya kerja sama antar 

guru agar kegiatan evaluasi dapat berjalan dengan baik. 

 

B. Saran 

Agar pelaksanaan manajemen  kegiatan keagamaan di SD Nasima 

dapat terarah dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan maka ada beberapa 

saran yang dapat penulis sumbangkan, antara lain:  

1. Untuk SD Nasima 

Untuk meningkatkan kualitas guru  di SD Nasima dengan 

mengadakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan manajemen agar 

dapat memberikan kontribusi buat sekolah dengan harapan dapat lebih 

maju dan meningkatkan prestasi peserta didik.  

2. Untuk LPTK /fakultas tarbiyah 

Sebagai institusi yang menempa calon guru diharapkan dapat 

menghasilakn guru-guru yang professional sehingga siap diterjunkan ke 

sekolah-sekolah dan siap menghadapi tantangan zaman. 
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3. Untuk masyarakat 

Para pengguna jasa pendidikan (orang tua murid dan siswa) agar 

ikut meemperhatikan dan ikut mensukseskan jalannya program pendidikan 

guna mencapai tujuan pendidikan, termasuk juga kegiatan keagamaan 

yang ada di sekolah. 

4. Untuk pemerintah 

Pemerintah hendaknya dalam memperhatikan pendidikan secara 

proporsional, adil dan merata, tidak membedakan antara sekolah umum 

dengan sekolah agama, baik yang berlabel negeri dan berlabel swasta, 

karena semua ini adalah aset negara yang sama-sama turut berperan dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

C. Penutup  

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan puji 

syukur alhamdulillah kepada Allah, karena dengan ridho dan karunia-Nyalah 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran 

yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan 

dan penyempurnaan skripsi ini.   

Skripsi ini ditulis menurut keadaan objek yang ada, tidak untuk 

mencari kesalahan atau kekurangan dari pihak manapun, sehingga apabila ada 

kata-kata yang kurang berkenan di hati pihak-pihak tertentu, penulis memohon 

maaf sebesar-besarnya, semoga skripsi ini memberikan manfaat dan 

kontribusi positif bagi penulis maupun siapa saja yang mau memetik ilmu, 

hikmah dan pengalaman dari tulisan ini. Penulis juga tidak lupa mengucapkan 

terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya 

skripsi ini. 

 


