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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Aktivitas organisasi yang ada di SMA IT Al-Madaniyah Samuda berjalan 

dengan baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai strategi yang dilakukan 

diantaranya: 

1. Melakukan koordinasi dengan Wakasek Kesiswaan hal ini di maksudkan 

agar tercapainya salah satu tujuan lembaga sekolah yaitu memberikan 

pembelajaran tidak hanya didalam ruang kelas saja tetapi juga bisa diluar 

kelas melalui kegiatan-kegiatan yang ada di dalam organisasi. 

2. Mengadakan Program Kegiatan General Learning sebagai wadah bagi 

peserta didik untuk mengasah kemampuan, serta minat dan bakatnya. 

Semua peserta didik di anjurkan untuk mengikuti program kegiatan tersebut 

mulai dari kelas X hingga kelas XII, tetapi untuk kelas XII tidak terlalu di 

anjurkan lagi mengingat bahwa  kelas XII sudah mulai memasuki ujian-

ujian kelulusan. 

3. pemberian apresiasi dan motivasi, hal ini bertujuan untuk memberikan 

dukungan dan membangun semangat peserta didik dalam berorganisasi. 

4. Melengkapi sarana dan prasarana organisasi, bertujuan sebagai faktor 

pendukung dalam berorganisasi. 
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Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat strategi Kepala Sekolah 

dalam meningkatkan aktivitas berorganisasi peserta didik di SMA IT Al-

Madaniyah Samuda ialah: 

1. Faktor pendukungnya ialah adanya pemberian motivasi serta variasi 

aktivitas kegiatan organisasi yang berdampak baik bagi peserta didik, 

sehingga dapat mengantisipasi rasa bosan dan kegiatan organisasi yang 

terlalu monoton. 

2. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya pendanaan dan semangat peserta 

didik yang turun naik, hal ini cukup mempengaruhi strategi Kepala Sekolah 

yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas berorganisasi peserta didik. 

 

B. Saran 

1. Kepada Kepala Sekolah, di sarankan untuk lebih memperhatikan lagi 

aktivitas organisasi yang ada di sekolah, serta lebih mendekatkan diri lagi 

dengan peserta didik khususnya peserta didik dalam bidang organisasi agar 

lebih mengetahui situasi dan kondisi mengenai organisasi secara langsung 

tidak hanya melalui laporan atau pengamatan saja. 

2. Kepada Wakasek Kesiswaan dan Guru Pembina Organisasi, di sarankan 

untuk lebih semangat lagi memberikan bimbingan dan pembinaan kepada 

peserta didik. 

3. Kepada Peserta didik, di sarankan untuk terus semangat mengikuti 

organisasi baik yang ada di luar maupun di dalam lingkungan sekolah, 

karena pengetahuan dan pelajaran yang di dapatkan di dalam organisasi.
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tidak akan di dapatkan di ruang kelas. Selain itu juga, apa saja yang di 

dapatkan di dalam ruang lingkup organisasi merupakan salah satu bekal dari 

sekolah untuk peserta didik ketika sudah berbaur dengan masyarakat. 

 


