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BAB V 

PENUTUP  

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan 

pembahasan serta analisisnya dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan kegiatan di UKM KPT Beta dilakukan pada 

saat rapat kerja pengurus sekaligus pengesahan yang 

meliputi penjadwalan latihan dan kegiatan perdevisi dan 

Open Recruitment Theater (OPERET). Perencanaan 

kegiatan di UKM Sanggar Nuun dilakukan pada saat rapat 

kerja pengurus penjadwalan latihan dan kegiatan   perdevisi 

dan Penerimaan Anggota baru 2 tahun sekali 

2. Pelaksanaan UKM KPT Beta yaitu melaksanakan pentas 

produksi, workshop¸ HARLAH, program kerja yang telah 

disusun serta mengikuti berbagai kompetisi kesenian. 

Pengawasan yang dilakukan. Pelaksanaan UKM Sanggar 

Nuun yaitu melaksanakan produksi karya, workshop¸ 

HARLAH, program kerja yang telah disusun masing-masing 

devisi. 

3. Evaluasi UKM KPT Beta dilakukan melalui pengawasan 

yang dilakukan oleh dewan pengawas khusus yaitu demang 

pada saat pelaksanakan kegiatan maupun latihan rutin yang 
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kemudian hasil dari pengawasan tersebut digunakan untuk 

bahan evaluasi. Pengawasan yang dilakukan UKM Sanggar 

Nuun yakni ketika pelaksanakan kegiatan perdevisi yang 

kemudian hasil dari pengawasan tersebut digunakan untuk 

bahan evaluasi. 

 

B. Saran 

Berikut ini merupakan saran yang diberikan oleh peneliti 

kepada pihak pihak terkait dalam penelitian skripsi ini antara 

lain: 

1. UKM KPT Beta UIN Walisongo Semarang 

a. Perencanaan hendaknya melibatkan Pembina yakni pihak 

birokrasi dalam perencanaan program kerja. 

b. Pelaksanaan kegiatan hendaknya dilakukan tiap devisi. 

c. Evaluasi yang dilakukan hendaklah menjadi acuan 

perbaikan kepengurusan tahun berikutnya. 

2. UKM Saggar Nuun UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

a. Perencanaan hendaknya mengikuti alur teknis maupun 

praktis satu tahun periode kepengurusan. 

b. Pelaksanaan disarankan untuk mengikuti kejuaran, 

lomba, festival kesenian, yang berfungsi sebagai alat ukur 

kemampuan diri.  

c. Evaluasi hendaknya membentuk dewan evaluasi khusus 

agar tugas ketua menjadi lebih ringan. 
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C. Kata Penutup 

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, atas 

rahmat dan ridho-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam 

bentuk skripsi. Peneliti menyadari bahwa terdapat kesalahan dan 

kekurangan baik dalam paparan maupun metodologi. Maka dari 

itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat 

diharapkan oleh peneliti. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

dan menjadi sumber ilmu bagi pembaca. Amin. 

 


