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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat 

ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Simpulan tentang Peran Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan Dalam 

Mengembangkan Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Marabahan, adalah sebagai berikut: 

a) Perencanaan 

Dari paparan pada bab sebelumnya mengenai peran wakil kepala 

madrasah bidang kesiswaan dalam perencanaan kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Marabahan, wakil kepala 

madrasah bidang kesiswaan dalam hal perencanaan kegiatan selalu terjun 

langsung baik untuk memberikan ide masukan dan gagasan ataupun 

mengoreksi terhadap pembuatan-pembuatan jadwal kegiatan yang akan 

dilaksanakan. 

b) Pengorganisasian 

Pengorganisasian yang dilakukan oleh wakil kepala madrasah bidang 

kesiswaan dalam mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Marabahan sudah berjalan dengan 

sangat baik. Hal ini terlihat dari pengorganisasian dan pembagian tugas 

yang ada pada setiap bidang kegiatan maka nampak bahwa wakil kepala 

madrasah bidang kesiswaan mampu melakukan pengorganisasian dengan 
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sangat baik guna untuk melancarkan pelaksanaan kegiatan. Sehingga 

kegiatan terus berjalan dengan lancar. 

c) Pelaksanaan 

Peran wakil kepala madrasah bidang kesiswaan dalam melakukan 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan sudah terlaksana cukup 

baik. Namun dalam perannya sebagai wakil kepala madrasah bidang 

kesiswaan dan juga sebagai guru serta ibu rumah tangga, maka ada beberapa 

kegiatan yang wakil kepala madrasah bidang kesiswaan tidak dapat 

mengikuti langsung proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Tetapi wakil 

kepala madrasah bidang kesiswaan melimpahkan wewenangnya kepada 

koordinator keagamaan yang lebih berpengalaman.  

d) Pengawasan 

Dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Marabahan, peran 

wakil kepala madrasah bidang kesiswaan melakukan pengawasan tersebut 

sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari peran wakil kepala madrasah 

bidang kesiswaan yang selalu memberikan kritikan dan saran ketika diakhir 

kegiatan siswa untuk perbaikan selanjutnya. 

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung wakil kepala 

madrasah bidang kesiswaan dalam mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan adalah sebagai berikut: 
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a) Tidak terdapat faktor yang menjadi penghambat bagi wakil kepala madrasah 

bidang kesiswaan dalam mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Marabahan adalah faktor waktu.  

b) Faktor yang menjadi pendukung bagi wakil kepala madrasah bidang 

kesiswaan dalam mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Marabahan adalah adanya dukungan dari kepala 

madrasah kepada wakil kepala madrasah bidang kesiswaan untuk 

mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, dan juga wakil 

kepala madrasah bidang kesiswaan mampu melakukan kerjasama yang kuat 

antara guru-guru, koordinator keagamaan, OSIS, siswa, orang tua siswa dan 

juga masyarakat, serta ada semangat dari diri siswa tersebut. 

 

B. Saran-saran 

Sebagai kelanjutan dari hasil penelitian ini penulis menyampaikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian  ilmiah, masih banyak 

peluang dan sasaran untuk diteliti pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Marabahan 

diantaranya, Manajemen Sarana Prasarana Madrasah Aliyah Negeri 1 

Marabahan. 

2. Bagi pihak Madrasah Aliyah Negeri 1 Marabahan, pertahankan dan tingkatkan 

upaya pengembangan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah hingga 

prestasi siswa/siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Marabahan mampu mencapai 

tingkat Nasional bahkan internasional. 
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3. Bagi praktisi pendidikan hendaknya tidak merasa puas dengan apa yang ada. 

Jangan malu untuk melakukan studi ke sekolah-sekolah yang lebih bagus 

pengembangan ekstrakurikulernya untuk lebih maju dan meningkatkan prestasi 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Marabahan. 

4. Bagi setiap lembaga organisasi erus tingkatkan pembinaan dan penerapan 

manajemen yang baik. Karena salah satu keberhasilan/kesuksesan organisasi 

adalah dengan adanya manajemen yang baik tersebut. 

5. Bagi para siswa/siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Marabahan hendaknya 

memanfaatkan kesempatan emas ini selama bersekolah di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Marabahan untuk mengasah kemampuan bakat dan minatnya di 

bidang keagamaan. 


