
  171   BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penyajian dan analisis data dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dalam Pengembangan 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  di SMP IT Kota Pekanbaru adalah 

sebagai berikut: a) melakukan perumusan visi, misi dan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai dengan melakukan rapat internal dan penyusunan 

perencaanan program tahunan dan semester; b) memaksimalkan kebutuhan 

siswa, masyarakat, pengguna lulusan dan studi lanjutan dengan menyesuaikan 

kurikulum dan metode yang tepat yang dibutuhkan siswa sesuai dengan 

perkembangan zaman; c) melaksanakan evaluasi kurikulum untuk mengetahui 

apakah kurikulum yang di kembangakan dan dipelajari sesuai dengan 

kebutuhan yang ada dan sudah tepat; d) diskusi dengan fakar dengan tujuan 

medapatkan masukan terhadap kurikulum yang dikembangkan dan 

meyesuaikannya dengan kebutuhan; e) menyelaraskan dengan perkembangan 

zaman, agar lulusan yang duihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

2. Adapun faktor-faktor pendukung Manajemen Kurikulum Dalam Pengem- 

bangan Pendidikan Agama Islam di SMP IT Kota Pekanbaru yaitu; a) 

komunikasi yang baik terhadap semua pihak pimpinan dan bawahan; b) kerja 

sama dalam menyelesaikan masalah; c) kepedualian terhadap sesama; d) rasa 

memiliki; e) tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan; f) 

kesejahteraan yang diperoleh guru dan pegawai.  



  172   Sedangkan faktor penghambat, yaitu; a) belum mampu sejajar dengan sekolah 

favorit dari segi kualitas; b) kurangnya fasilitas penunjang; c) dan dunia kerja 

membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan. 
B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah penulis dilakukan, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala Sekolah SMP IT Kota Pekanbaru, diharapkan  meningkatkan 

kinerja dan mamahami tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta 

memiliki motivasi yang kuat untuk berupaya mewujutkan visi misi sekolah 

dengan melibatkan seluruh komponen yang ada, baik internal sekolah maupun 

eksternal sekolah. Diharapkan kepada kepala sekolah agar memberikan 

motivasi kepada guru, untuk meningkatkan hasil pembelajarannya serta selalu 

memberikan apresiasi terhadap guru yang kinerjanya baik dan sanksi terhadap 

guru yang kinerjanya kurang baik. 

2. Kepada guru Sekolah SMP IT Kota Pekanbaru, untuk selalu meningkatkan 

kemampuan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik, 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran serta 

menerapkan kemampuan tersebut agar proses pembelajaran yang dilaksanakan 

berjalan secara oftimal dan mencapai tujuan pemebelajaran secara maksimal, 

keseriusan dalam menjalankan tanggung jawab mendidik akan mampu 

menyelesaikan tantangan pendidikan pada masa yang akan datang, hendaknya 

harus melakukan inovasi dan kreasi dan meningkatkan kinerjanya, pengabdian  

dan dedikasinya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 



  173   3. Kepada pengawas pendidikan, dinas pendidikan dan kebudayaan maupun dari, 

agar melakukan supervise dan pembinaan serta melakukan evaluasi secara 

berkala kepada guru untuk mengetahui kinerjanya, apakah telah memadai atau 

perlu ditingkatkan lagi. 4. Kepada peneliti lain, agar mengadakan penelitian lanjutan yang sejenis dengan 

populasi dan cakupan yang lebih besar yang berkenaan dengan Manajemen 

Kurikulum Dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam di SMP IT Kota 

Pekanbaru, sehingga terus diungkapkan lebih lanjut agar memberikan manfaat 

lebih bagi dunia pendidikan terutama yang berkaitan dengan masalah kinerja 

guru dan menambah variable independen yang mempengaruhi kinerja guru, 

karena kinerja guru tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan interpersonal 

siswa saja akan tetapi masih banyak indicator lain yang mempengaruhi kinerja 

itu sendiri, yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 
     


