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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kegiatan kokurikuler MAN 2 Model Banjarmasin sudah 

berjalan dengan baik seperti mata pelajaran Quran hadis yang 

melaksanakan kegiatan kokurikuler seperti menghafal surah-surah juz 

30, menghafal ayat-ayat atau hadis-hadis tertentu di dalam bab materi 

pelajaran sesuai dengan KD di dalam LKS, menyalin surah-surah juz 

30 yang akan dihafal dan tugas meresume. Mata pelajaran akidah 

akhlak melaksanakan kegiatan kokurikuler seperti meresume materi, 

menghafal ayat Alquran yang termuat di dalam buku paket siswa 

(LKS), menyalin ayat Alquran yang akan dihafal dan menjawab soal-

soal esai. kegiatan kokurikuler yang sudah terlaksana mata pelajaran 

fiqh adalah mengisi Jurnal keagamaan (Portofolio) dan mengerjakan 

soal-soal yang ada di LKS. kegiatan kokurikuler yang sudah 

terlaksana mata pelajaran SKI adalah meresume dan mengerjakan 

soal-soal yang ada di LKS. kegiatan kokurikuler yang sudah 

terlaksana mata pelajaran bahasa arab adalah menghafal, 

menerjemahkan qiraat dan mengerjakan soal-soal yang ada di buku 

paket siswa. 
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2. Peranan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan kokurikuler pada 

mata pelajaran PAIS di MAN 2 Model Banjarmasin adalah peranan 

guru yang dilihat dari latar belakang guru yang sesuai dan pengalaman 

mengajar guru. Peran siswa, yang dilihat dari minat dan perhatian 

siswa. Pengaruh sarana dan prasarana, yang dapat dilihat bahwa cukup 

memadai untuk membantu dalam proses pembelajaran serta pengaruh 

lingkungan. 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan di 

atas dan bab sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Untuk Kepada kepala Madrasah diharapkan lebih memotivasi guru dan 

memberikan ruang belajar untuk kegiatan menghafal siswa sehingga 

siswa dan guru lebih fokos.  

2. Untuk siswa, hendaknya bisa mengikuti seluruh proses pembelajaran 

dengan baik, mengeluarkan daya kreativitas yang ada pada diri serta 

berusaha dan jangan berhenti untuk mencari ilmu guna membangun 

kemampuan berpikir yang kreatif, inovatif dan berdaya guna. 


