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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan 

mempraktikkan pada rumusan masalah skripsi yang berjudul: 

“Manajemen Program Kecakapan Vokasional di MAN Kendal”, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari aspek perencanaan program kecakapan vokasional 

dilakukan dengan menyusun program tahunan. Adapun 

agenda tersebut antara lain: penerimaan siswa baru, magang, 

kunjungan industri, EBTA atau uji kompetensi dan wisuda. 

Kegiatan penyusunan perencanaan ini biasanya dilakukan 

pada saat rapat kerja (raker) untuk mempersiapkan segala 

sesuatu untuk ajaran tahun baru. 

2. Sedangkan dalam pelaksanaan program kecakapan vokasional  

ini di ikuti oleh setiap siswa sesuai dengan bakat dan 

minatnya. Proses pembelajaran ini terdiri dari 2 macam yaitu 

pertama, intrakurikuler (muatan lokal) di ikuti oleh siswa 

kelas X, XI, XII  yang tidak mengikuti program khusus 

(ekstrakurikuler) dengan alokasi 2 jam perminggu. Kedua, 

ekstrakurikuler (program khusus) proses belajarnya mulai dari 

pukul 14.00-17.00 WIB, kecuali hari jum’at mulai pukul 

13.00 WIB. Untuk kelas program khusus (ekstrakurikuler) 

siswa diwajibkan magang pada libur akhir tahun atau siswa 
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naik ke kelas XII dengan alokasi waktu magang sekitar 1 

(satu) bulan untuk meningkatkan kualitas dan skill praktik. 

3. Untuk evaluasi program kecakapan vokasional ini evaluasi 

program dilaksanakan untuk menilai kegiatan instruksional 

mulai dari pembuatan satuan acara pengajaran, pelaksanaan 

pembelajaran sampai dengan hasil belajar. Evaluasi program, 

misalnya suatu bab tertentu, suatu kegiatan tertentu, suatu 

jenis tertentu dari bahan-bahan pengajaran, buku pedoman 

guru, media, peralatan. Sedangkan evaluasi peserta didik juga 

dibutuhkan. Misalnya tiap semester, evaluasi ini untuk 

mengetahui pencapaian belajar siswa selama satu semester. 

Pada akhir masa pendidikan, akan dilaksanakan evaluasi 

siswa kelas XII melalui uji kompetensi, evaluasi/ujian akhir 

dilaksanakan pihak sekolah bekerjasama dengan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Kendal berupa 

teori dan praktek. 

Model pelaksanaan program kecakapan vokasional di 

MAN Kendal dinamakan Workshop. Program kecakapan 

vokasional ini telah dikembangkan secara terus menerus. 

Serta tidak meninggalkan tujuan dan fungsi dari program 

kecakapan vokasional yaitu untuk mengaktualisasikan 

potensi-potensi bakat dan minat peserta didik, sehingga dapat 

digunakan untuk memecahkan problem yang dihadapi dalam 

kehidupan, jika siswa tersebut tidak melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. Adapun bidang kecakapan 
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vokasional yang dikelola di MAN Kendal meliputi 

ketrampilan otomotif, elektronika dan tata busana. 

Program kecakapan vokasional inilah yang bisa 

dijadikan solusi dunia pendidikan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Program ini membekali setiap peserta didik 

mampu menghadapi berbagai tantangan masa depan. 

B. Saran-saran 

Sehubungan dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan 

kiranya dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Kementerian Agama agar selalu meningkatkan madrasah 

yang meningkatkan program kecakapan hidup. 

2. Bagi madrasah agar selalu meningkatkan pengembangan 

program kecakapan hidup mengingat program tersebut sangat 

dibutuhkan oleh siswa yang bermanfaat di dalam dunia kerja. 

3. Bagi siswa agar seluruh siswa selalu meningkatkan 

kemampuan yang dimiliki dan diminatinya. 

4. Bagi masyarakat agar meningkatkan output pendidikan. 

5. Bagi para pembaca agar dapat menjadikannya pedoman dalam 

menerapkan konsep manajemen pengembangan program 

kecakapan hidup. 

C. Kata Penutup 

Seiring dengan telah terselesaikannya penulisan skripsi 

ini, peneliti mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah serta nikmat-Nya 
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selama ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Peneliti telah 

berusaha semaksimal mungkin dengan segala kemampuan dan 

pengetahuan yang ada untuk menyelesaikannya. Namun peneliti 

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. 

Untuk itu, peneliti senantiasa berharap adanya kritik dan saran 

yang konstruktif dari para pembaca demi kebaikan langkah 

selanjutnya. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat, serta semoga Allah SWT memberikan berkah yang 

melimpah bagi hambanya yang selalu taat kepada-Nya dan 

senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh insan. Amin... 

 


