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1.1. Latar Belakang 

Sistem pembelajaran Full day school (FDS) merupakan salah satu kreasi dan inovasi 

pembelajaran untuk mewujudkan sekolah yang unggul, inovatif serta kreatif dengan sistem 

pembelajaran terpadu yang berlandaskan iman dan takwa, serta ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK). Awal mula diberlakukannya sistem pembelajaran Full day school (FDS) 

adalah karena banyaknya aktivitas orang tua (parent career), dan adanya kenyataan bahwa 

kebanyakan siswa menghabiskan sebagian besar waktu luang mereka di luar rumah dan 

menggunakannya untuk kegiatan yang kurang bermanfaat. Maraknya media massa dan 

kemudahan mengakses berbagai acara dan tayangan yang tidak mendidik dan jauh dari nilai 

akhlakul karimah yang dapat membahayakan perkembangan kepribadian, sikap, dan 

perilaku moral anak. Hal tersebut merupakan indikator masalah yang timbul untuk segera 

dicari solusi alternatifnya. 

Kondisi ini menjadikan para pakar pendidikan berfikir keras untuk merumuskan 

paradigma baru pendidikan (new paradigm of education) dalam rangka pengoptimalan 

waktu luang dengan aktivitas yang positif. Sikap orang tua yang memasrahkan pendidikan 

anak-anaknya hanya kepada pihak sekolah semakin memperkeruh keadaan. Para orang tua 

hanya menuntut anaknya menjadi anak yang berakhlak mulia dan cerdas. Kebanyakan orang 

tua menuntut hasil yang diinginkan tanpa diimbangi dengan proses pendidikan yang 

seimbang. Beberapa alasan orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah Madrasah Aliyah, 

pesantren, dan pendidikan Islam terpadu hanya karena berharap sekolah tersebut mampu 

membentuk dan menjadikan anaknya menjadi anak yang cerdas, bermoral, berkarakter, dan 

berakhlak mulia. Manajemen sekolah juga harus mampu membuat inovasi dalam 

mengembangkan dan mengelola sistim pendidikan yang semakin maju. 
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Program Full day school (FDS) akhir-akhir ini mulai berkembang pesat di berbagai 

sekolah, bahkan sudah menjadi trend sebagai sekolah yang bermutu. Sebagai sekolah ada 

yang benar-benar menerapkan sistem ini sesuai dengan keadaan seharusnya. Di dalamnya, 

sekolah melengkapi dirinya dengan berbagai fasilitas dan program (content) dengan 

sedemikian rupa, sehingga suasananya menjadikan anak merasa enjoy berada di sekolah, 

tanpa harus kehilangan waktu untuk bermain. Akan tetapi ada juga sekolah-sekolah yang 

hanya menerapkan program Full day school (FDS) ini sebagai trend dan gengsi. Terlebih 

lagi hanya mengikuti program yang dirancangkan oleh pemerintah, tanpa memperhatikan 

kesiapan dari berbagai komponen yang ada di sekolah. 

Maraknya perkembangan kehidupan dan radiasi globalisasi saat ini, banyak lembaga 

pendidikan mulai beramai-ramai meningkatkan kualitas sumber daya siswanya dengan 

berbagai cara yang dilakukan. Hal ini berangkat dari banyaknya tuntutan masyarakat dan 

lingkungan yang mengharapkan out put pendidikan yang memiliki pengetahuan dan skill 

yang bisa diaktualisasikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Oleh karenanya, Mulyasa 

(2005:44) mengemukakan “Madrasah dituntut untuk menerapkan berbagai program dan 

kegiatan, menentukan prioritas, mengendalikan pemberdayaan berbagai potensi madrasah 

dan lingkungan sekitar serta mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat dan 

pemerintah.  

Beberapa perbaikan dan perubahan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan antara lain dilakukan penyempurnaan dalam bidang kurikulum, proses kegiatan 

belajar mengajar, metode pembelajaran, buku-buku pelajaran, evaluasi dan penyempurnaan 

dalam memberikan bimbingan kepada siswa khususnya yang mengalami kesulitan belajar, 

sehingga dengan pembaharuan sistem pendidikan tersebut siswa lebih termotivasi dalam 

belajarnya dan diharapkan akan memperoleh hasil pendidikan yang maksimal. Selain 

mengadakan perbaikan tersebut di atas, juga bisa dengan mengimplementasikan full day 



school. Dimana pada sistem pembelajaran ini waktu bermain anak akan lebih bermanfaat 

dan difokuskan untuk belajar di sekolah. Karena dalam sistem pembelajaran ini 

menghubungkan antara waktu belajar dan waktu bermain anak di sekolah selama sehari 

penuh dari pagi hingga sore hari. Yadi Purwanto (2013:79) menjelaskan bahwa: 

Dalam sistem pembelajaran full day school, proses pembelajaran tidak hanya 

menekankan belajar pada aspek kognitif saja, akan tetapi di dalam sistem 

pembelajaran ini terdapat berbagai macam metode pembelajaran, yang tidak 

mendasarkan pada banyaknya informasi yang disampaikan oleh guru saja 

melainkan siswa belajar pada “how to learn, how to do, dan how to feel”.  
 

Perkembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan salah satunya adalah adanya 

sekolah menengah dengan sistem Full day school yang marak diterapkan di lembaga 

pendidikan di Indonesia. Sistem ini dibuat oleh sekolah yang mempergunakan waktu 

sekolah dari pagi hingga sore hari. Bila dilihat dari ketersediaan waktu memang jauh lebih 

banyak, maka banyak kelebihan-kelebihan yang memungkinkan sekolah untuk merancang 

kegiatan pembelajaran yang lebih dikembangkan.  Kelebihan-kelebihan yang ada diharapkan 

stimulasi anak dapat diberikan dengan lebih baik dibanding sekolah pada umumnya. Dengan 

demikian anak akan mendapatkan pengalaman dan perlakuan yang akan meningkatkan 

perkembangan fisik, emosi, dan intelektualnya secara lebih baik. Berkaitan dengan tantangan 

internal pertama, pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan upaya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dari sisi standar isi, standar proses, standar penilaian, dan 

standar kompetensi lulusan. 

Kondisi eksternal yang dihadapi pendidikan Indonesia antara lain tantangan masa 

depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan 

pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang sering terjadi. Dalam 

menghadapi tantangan masa depan dengan berbagai karakteristik yang melekat seperti 

kemajuan teknologi dan informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis 

pengetahuan, kebangkitan industri, dan lain-lainnya, memerlukan kompetensi tertentu agar 



mampu memenangi persaingan di masa depan. Kondisi demikian masih ditambah dengan 

berbagai sikap dan perilaku negatif peserta didik, seperti perkelahian antar pelajar, 

penyalahgunaan narkoba, menyontek, dan lain-lain. Di lain pihak, seperti perilaku korupsi, 

plagiarism, bentrok antar masyarakat dengan berbagai dalih merupakan tantangan eksternal 

bagi pendidikan di Indonesia yang tidak bisa diabaikan. Di sisi lain, dalam masyarakat 

berkembang persepsi bahwa selama kurun waktu yang lalu kurikulum pendidikan dasar dan 

menengah terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif, beban peserta didik terlalu berat, dan 

kurang menekankan pada praktik karakter. Selain itu, kemajuan yang sangat pesat di bidang 

pengetahuan dan pedagogi merupakan aspek tantangan eksternal yang perlu diperhatikan. 

Beranjak dari berbagai tantangan di atas, maka pendidikan formal harus menyesuaikan 

dengan perkembangan itu. Artinya, pendidikan perlu didesain untuk menghadapi berbagai 

tantangan di atas. Menangkap tantangan positif untuk dielaborasikan ke dalam kurikulum 

dan berusaha untuk mereduksi tantangan yang negatif. Dalam konteks ini pengembangan 

kurikulum memegang peran strategis untuk menghadapi berbagai tantangan eksternal yang 

muncul dan kemungkinan lain yang akan terjadi. 

Tidak kalah pentingnya dalam mengimplementasikan kurikulum yakni dengan 

memperhatikan komponen-komponen yang ada dalam sistem pembelajaran untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dalam kerangka delapan standar nasional pendidikan. 

Pendidikan yang benar dan efektif akan melahirkan peserta didik yang kreatif dan mampu 

berperan aktif dalam memproduksi kemaslahatan yang menumbuhkan kemanfaatan bagi 

kehidupan. Pendidikan yang mampu mengantarkan generasi yang beradab, sejahtera lahir 

dan batin. 

Harus diakui bahwasanya pendidikan Islam menempati posisi yang kurang 

menguntungkan di negara Indonesia ini. Bahkan ada asumsi di masyarakat bahwasanya 

prestasi lulusan madrasaah berada di bawah sekolah umum. Hal inilah yang kemudian 



kepercayaan dan minat masyarakat lebih bangga menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah 

umum. Untuk menjembatani permasalahan di atas, maka dibukalah program sekolah terpadu 

kurikulumnya (agama dan umum) dengan menggunakan sistem full day school (dengan 

menambah jam belajar untuk pendalaman materi). Tidak hanya karena keterbelakangan 

pendidikan Islam yang kalah dibanding pendidikan umum, bukan satu-satunya alasan atas 

hadirnya pendidikan terpadu. Namun kehidupan manusia yang semakin komplek terutama di 

perkotaan. Menumpuknya kesibukan orang tua di masyarakat perkotaan seringkali berimbas 

pada pendidikan anak. Bahkan ketidakjelasan pendidikan sekolah, juga menambah 

permasalahan di pergaulan kota. Sehingga mereka benar-benar membutuhkan sebuah 

pendidikan yang dapat memberikan pendidikan pengetahuan umum dan pendidikan agama 

secara bersamaan. Dengan inilah, pendidikan terpadu sangat penting adanya di dalam 

masyarakat perkotaan. 

Krisis moneter dan diikuti krisis ekonomi yang telah melanda bangsa Indonesia, boleh 

jadi berpangkal pada krisis akhlak. Banyak kalangan menyatakan bahwasanya akhlak erat 

kaitannya dengan moral. Hal itu sangat berhubungan dengan urusan agama. Menurut Fazlur 

Rahman dalam Said Aqil Husain Munawar, ia menyatakan bahwasanya inti ajaran agama 

adalah moral yang bertumpu pada keyakinan kepercayaan kepada Allah (hablum minallah) 

dan keadilan serta berbuat baik dengan sesama manusia ( hablum minan Nas). Beberapa 

tahun terakhir, kesadaran akan pentingnya aspek keagamaan sebagai salah satu aspek yang 

perlu disentuh dalam pendidikan, juga sudah mulai mewabah di masyarakat, Seringkali kita 

mendengar pepatah, science without religion is blind, and religion without science is lame. 

Sama halnya bahwa pendidikan kognitif tanpa pendidikan agama adalah buta. Jadi wajar 

kalau mudah menabrak saat berjalan, walaupun dengan menggunakan tongkat, berjalannya 

akan tetap lambat, membutuhkan waktu yang lama. Bagitu juga akan menjadi lumpuh jika 

pengetahuan karakter tanpa hadirnya pengetahuan kognitif. Karena hal ini berpotensi untuk 



dimanfaatkan dan dikendalikan oleh orang lain. Dengan demikian keduanya sama-sama 

dibutuhkan dan diharapkan dapat terintegrasi dalam nilai-nilai agama. 

Hadirnya pendidikan terpadu dengan sistem full day school merupakan solusi yang 

tepat untuk menjembatani keseimbangan antara pengetahuan umum yang seringkali 

diidentikkan dengan penyelenggaraan pendidikan kognitif, yang digandengkan dengan 

pendidikan agama secara seimbang. Era globalisasi, dewasa ini dan di masa mendatang, 

sedang dan terus memengaruhi perkembangan sosial budaya masyarakat Muslim Indonesia 

umumnya, atau pendidikan Islam, khususnya. Argumen panjang lebar tak perlu dikemukakan 

lagi, bahwa masyarakat Muslim tidak ingin survive dan berjaya serta di teperjaya di tengah 

perkembangan dunia yang kian kompetitif di masa kini dan abad ke-21. 

Full day school merupakan sebuah program pendidikan. Untuk mencapai 

keberhasilan program full day school tersebut harus manajemen dengan tepat. Manajemen 

pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian 

usaha-usaha personal pendidikan dalam mendayagunakan semua sumber daya untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Menurut Tilaar (2013:12) “manajemen pendidikan adalah suatu 

kegiatan yang mengimplikasikan adanya perencanaan atau rencana pendidikan sekaligus 

kegiatan implementasinya”. Sementara itu Made Pidarta, (2014:11) dalam bukunya 

manajemen pendidikan Indonesia, mengemukakan bahwa dalam pendidikan, manajemen 

dapat diartikan sebagai aktivitas yang memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat 

dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Pada dasarnya manajemen full day school bertujuan untuk menentukan, merencanakan, 

mengimplementasikan serta mengevaluasi program kegiatan belajar sehari.  Sejalan dengan 

itu hingga kini hampir seluruh organisasi menggunakan teori klasik yang dikembangkan oleh 

Goorge R. Terry (1997), yakni 4 standar fungsi mananjemen; planning, organizing, 

actuating, controlling (POAC). Demi mewujudkan pendidikan yang efektif, efisien serta 



berkualitas, diperlukan adanya perencanaan yang harmonis dan terarah. Salah satu faktor 

yang menyebabkan banyaknya pengangguran terpelajar serta kurang berhasilnya 

penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah kualitas manajemen pendidikan yang tidak 

mumpuni. Padahal untuk dapat mempertahankan kualitas manajemen pendidikan, sedikitnya 

harus memiliki dua elemen penting, yakni sistem dan kualitas pendidik. Agar pendidikan 

dapat berjalan efektif, efisien, dan dapat menghasilkan output yang berkualitas, manajemen 

pendidikan harus tertata dengan baik. 

Dalam mewujudkan pendidikan nasional tersebut, peran maksimal dari berbagai pihak 

sangat diperlukan. Seperti pemerintah sebagai pemilik kebijakan, masyarakat sebagai obyek, 

dan instansi pendidikan/sekolah sebagai pelaksana operasional di tingkat paling bawah harus 

bisa bersinergi untuk menciptakan sebuah sistem pendidikan yang benar dan efektif. 

Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Padang Sidempuan merupakan 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran Full day school dan 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan 

nasional, tujuan pendidikan di sekolah menengah yang disesuaikan dengan kondisi dan 

potensi daerah. Madrasah Aliyah Negeri  Kota Padang Sidempuan merupakan salah satu 

sekolah yang menerapkan sistem pembelajaran Full day school (FDS). 

Madrasah Aliyah Negeri   Kota Padang Sidempuan memiliki misi melaksanakan 

pembelajaran berbasis Al Qur’an dan sunah Nabi dengan pendekatan PAIKEM; pembiasaan 

akhlaq mulia; pelatihan untuk menumbuhkan dasar-dasar kecakapan hidup; program 

pendampingan personal sesuai bakat, minat dan potensi anak; serta membangun budaya 

belajar mandiri dalam membaca, menulis, berhitung dang berkarya. Selain itu juga 

mengoptimalkan proses pembelajaran melalui tutorial dan bimbingan, membina 

kemandirian peserta didik dan mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 



Menjalin kerjasama yang harmonis antara orang tua, warga sekolah, dan masyarakat, serta 

instansi-instansi terkait lainnya. 

Adapun alasan pemilihan Madrasah Aliyah Negeri  Kota Padang Sidempuan sebagai 

objek penelitiannya dikarenakan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2  Kota Padang 

Sidempuan dalam pembelajarannya sudah menerapkan sistem manajemen Full day school 

yaitu keberhasilan kepala sekolah dalam merumusakan Full day school dalam peningkatan 

pengelolaan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2  Kota Padang Sidempuan. Diterapkannya 

sistem Full day school ini bukan semata-mata agar waktu siswa lebih lama disekolah, akan 

tetapi dipadu dan diisi dengan berbagai program kegiatan yang telah direncanakan dan 

dirancang untuk meningkatkan bakat dan potensi siswa baik di bidang akademik ataupun 

non akademik serta membekali siswa agar menjadi generasi yang memiliki nilai keislaman, 

bermoral, berkarakter dan berakhlak mulia. Program-program tersebut masuk dalam 

kegiatan ekstrakurikuler yang mencakup program unggulan dan program penunjang. 

Penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana perumusan model pengelolaan 

Full day school (FDS) dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan di Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN) 2 Kota Padang Sidempuan. Sistem pengelolaan  FDS di Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN) 2 Kota Padang Sidempuan yang sudah berjalan lama telah mampu 

menumbuhkan kepercayaan, pengakuan dan respon yang sangat positif. Hal tersebut dapat 

dilihat dari banyaknya minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) 2  Kota Padang Sidempuan dan banyaknya prestasi yang sudah diraih 

oleh Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2  Kota Padang Sidempuan baik itu prestasi akademik 

dan non akademik . Penelitian ini menjadi lebih penting lagi selain dari berbagai prestasi 

akademik dan non-akademik yang telah berhasil diraih oleh peserta didik melalui program 

Full day school (FDS). Prestasi ini ditambah dengan banyaknya peserta didik lulusan 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2  Kota Padang Sidempuan yang berhasil di terima di 



universitas unggul pada jenjang pendidikan  tinggi maupun sekolah kedinasan ,selanjutnya 

dan yang terpenting yaitu adanya perubahan yang positif pada peserta didik baik bidang 

sikap, pengetahuan, maupun keterampilannya.  

Penelitian ini  akan mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perumusan model 

pengelolaan Full day school (FDS) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Padang 

Sidempuan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan tim pengembang kurikulumnya. . 

Harapan yang diharahapkan dari hasil penelitian dapat memberi solusi  , memberi inspirasi 

dan solusi bagi sekolah-sekolah lain yang mengalami krisis kepercayaan dan prestasi karena 

kualitas pendidikannya tidak kunjung membaik sehingga Yang tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Perumusan Model Pengelolaan Full day school dalam 

meningkatkan efektifitas penyelenggaraan  di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Padang 

Sidempuan. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka diperoleh beberapa permasalahan 

sebagai berikut: 

a. Maraknya media massa dan kemudahan mengakses berbagai acara dan tayangan 

yang tidak mendidik dan jauh dari nilai akhlakul karimah yang dapat 

membahayakan perkembangan kepribadian, sikap, dan perilaku moral anak. 

b. Secara umum, para orang tua hanya menuntut anaknya menjadi anak yang 

berakhlak mulia dan cerdas tanpa adanya kerjasama pihak orang tua dengan pihak 

sekolah. Sikap orang tua yang memasrahkan pendidikan anak-anaknya hanya 

kepada pihak sekolah semakin memperkeeruh keadaan 

c. Menumpuknya kesibukan orang tua di masyarakat perkotaan seringkali berimbas 

pada pendidikan anak. Bahkan ketidakjelasan pendidikan sekolah, juga menambah 

permasalahan di pergaulan kota. 



d. Manajemen sekolah juga belum mampu membuat inovasi dalam mengembangkan 

dan mengelola sistim pendidikan yang semakin maju. 

e. Program Full day school (FDS) disinyalir akan membuat anak kelelahan belajar 

dan akan merasa bosan dalam kelas. 

f. Adanya sekolah-sekolah yang hanya menerapkan program Full day school (FDS) 

ini sebagai trend dan gengsi. Terlebih lagi hanya mengikuti program yang 

dirancangkan oleh pemerintah, tanpa memperhatikan kesiapan dari berbagai 

komponen yang ada di sekolah. 

g. Kondisi eksternal yang dihadapi pendidikan Indonesia antara lain tantangan masa 

depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, 

perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang 

sering terjadi. 

h. Di lain pihak, seperti perilaku korupsi, plagiat, bentrok antar masyarakat dengan 

berbagai dalih merupakan tantangan eksternal bagi pendidikan di Indonesia yang 

tidak bisa diabaikan. 

i. Di sisi lain, dalam masyarakat berkembang persepsi bahwa selama kurun waktu 

yang lalu kurikulum pendidikan di Indonesia terlalu menitikberatkan pada aspek 

kognitif, beban peserta didik terlalu berat, dan kurang menekankan pada praktik 

karakter. 

j. Bahkan ada asumsi di masyarakat bahwasanya prestasi lulusan madrasah berada 

di bawah sekolah umum. 

 

1.3  Batasan Masalah 

Melihat permasalahan di atas yang begitu luas dan kompleks, diperlukan pembatasan 

masalah yaitu untuk mengetahui bagaimana permumusan model pengelolaan Full day 

school dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 



2 Kota Padang Sidempuan ditinjau dari aspek perencanaaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

dan penilaian untuk meningkatkan mutu pendidikan 

 

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

a. Komponen apa saja yang terlibat dalam proses pengelolaan Full day school ? 

b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Full day school ? 

c. Bagaimana perumusan model pengelolaan Full day school dalam meningkatkan 

efektifitas penyelenggaraan  di MAN 2 Model Padangsidempuan? 

d. Bagaimana tingkat keefektifan model pengelolaan full day school dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Model Padangsidempuan? 

 

 1.5.          Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Untuk mengetahui komponen apa saja yang terlibat dalam proses pengelolaan 

Full day school. 

b. Untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi pendukung dan 

penghambat pengelolaan Full day school 

c. Untuk medapatkan gambaran rumusan model pengelolaan FDS dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Model Padangsidempuan. 

d. Untuk mengetahui tingkat keefektifan model pengelolaan full day school dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Model Padangsidempuan. 

 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1.  Teoritis 

Sebagai sumbang saran dalam melahirkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu 

manajemen yang berkaitan dengan Full day school dalam bidang proposisi, konsep dan teori. 



1.6.2.  Praktis 

a. Kepala Sekolah sejenis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas lembaga secara 

khusus madrasah dalam dalam kemampuan mengelola kepala sekolah berkaitan 

dengan memanajemen program Full day school di sekolah.  

b. Kepala MAN 2 Model Padang Sidempuan  

Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran guna memperbaiki 

kualitas pengelolaan di MAN 2 Model Padang Sidempuan. 

c. Peneliti lain. 

Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya dalam bidang kajian penelitian 

yang sejenis. 


