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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah penulis kemukakan dari penjelasan di 

atas problematika manajemen pendidikan, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan: 

1. Manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga 

pendidikan Islam secara islami dengan cara menyiasati dengan sumber-

sumber belajar yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara 

efektif dan efisien. Manajemen pendidikan disusun agar pendidikan mampu 

bersaing dengan tantangan pendidikan masa depan. 

2. Dalam penjelasan Abuddin Nata problematika pendidikan Islam yang 

komplek saat ini adalah: a). Visi dan orientasi pendidikan Islam, dampak 

globalisasi yang sangat cepat dan pendidikan cenderung berpijak pada 

kebutuhan pragmatis, sehingga ruh pendidikan Islam sebagai pondasi budaya, 

moralitas dan social movement menjadi hilang. b). Profesionalisme guru, 

keberhasilan pendidikan ditentukan oleh profesionalisme guru. 

Profesionalisme guru yang semakin merosot saat ini. c). kurikulum, yang 

sering berubah-ubah dan pemaksaan pelaksanaan kurikulum yang otoriter. d). 

metodologi pembelajaran, pengembangan pendidikan Islam yang masih 

bersifat verbalistis yang menekankan pada aspek indoktrinisasi dan 

penanaman nilai ala kadarnya.  

B. Saran 

Manajemen sangatlah penting dalam pendidikan, khususnya pendidikan Islam. 

Dengan adanya manajemen yang baik maka keberlangsungan pendidikan Islam akan 

tertata secara baik dan efisien. Banyaknya pendidikan Islam yang pola manajemennya 
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tidak berjalan sesuai dengan koridor, sehingga mengakibatkan  pendidikan Islam 

tersebut berjalan di tempat dan tidak mampu bersaing dengan tantangan  pendidikan 

Islam di era modern. Dengan adanya berbagai permasalahan seperti itu, sebaiknya 

pendidikan Islam melakukan hal-hal yang dapat memajukan pendidikan Islam, 

meliputi: 

1. Pendidikan Islam sebaiknya mampu memahami dan menerapkan manajemen 

pendidikan Islam. 

2. Penyelesaian problematika yang sebaiknya diselesaiakan dan di pecahkan 

secara  efektif. 

3. Pelaksanaan manajamen pendidikan Islam sebaiknya di laksanakan secara 

efektif dan efisien. 

4. Di era globalisasi manajemen sangat di butuhkan dalam  pendidikan Islam. 

Dengan penataan  manajemen yang baik pendidikan Islam akan mampu 

bersaing menghadapi dan menyelesaikan problematika pendidikan Islam 

selama ini yang menjadi tantangan dunia pendidikan Islam. 

5. Pelaksanaan manajemen pendidikan Islam sebaiknya di persiapkan mulai dari 

sekarang, agar dapat bersaing dengan tantangan pendidikan di masa depan. 

6. Penyesuaian kurikulum yang sering menjadi problem yang vital dalam 

pendidikan Islam. Masih kurang siapnya pendidikan Islam dengan seringnya 

terjadi pergantian kurikulum yang secara mendadak.  

7. Sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan standar yang diinginkan. 

Sehingga sering terjadi kemunduran di dunia pendidikan Islam. Sarana dan 

prasarana yang tidak merata mengakibatkan proses berjalannya pendidikan 

apa adanya. 
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Banyaknya problematika yang terjadi di dalam dunia pendidikan Islam untuk 

kemajuan pendidikan Islam kedepan, maka diharapkan kepada Kementerian 

yang ada, untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebututhan masyarakat dan 

tidak terus menerus mengganti kurikulum secara bergelombang, sering 

mengadakan pelatihan untuk peningkatan mutu dan kualitas SDM pendidik, 

pemerataan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran. 

C. Penutup 

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan 

kita Baginda Nabi Muhammad saw. Yang telah membawa kebenaran untuk rahmat 

sekalian alam. 

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunannya 

tidak terlepas dari kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan dari pembaca 

yang budiman saran dan kritiknya yang bersifat membangun untuk kesempurnaan. 

Dan akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon petunjuk, taufik dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan keadaan 

sehat wal ‘afiat tidak mungkin karya tulis ini dapat slesai tanpa belas kasih dari 

pertolongan Allah Robbul Izzati. Semoga skripsi yang sederhana ini mendapat Ridlo 

Allah SWT dan semoga pula bermanfaat bagi optimalisasi kegiatan belajar mengajar  

dan dapat menjadi sebuah inspirasi bagi para pakar dan praktisi pendidikan untuk 

berupaya terus mewujudkan pendidikan bermutu dan profesional. Sehinnga 

diharapkan sebagai generasi muda bangsa menjadi terbentuk dengan baik. Amin, Ya 

Robbal ‘Alamin. 


