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BAB  V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti di lapangan, peneliti 

menyimpulkan bahwa: 

1. Manajemen esktrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri 1 Kawak sudah terlaksana 

dengan apik dan teratur dengan menerapkan fungsi manajemen yaitu meliputi, 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), 

evaluasi (evaluating).  

a. Perencanaan kegiatan estrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri 1 Kawak mengacu 

pada kurikulum yang berlaku. Kurikulum tersebut dijadikan sebagai pedoman 

dalam melaksanakan suatu kegiatan ekstrakurikuler. Perencanaan kegiatan 

ekstrakurikuler meliputi analisis kebutuhan, perencanaan dana dan sarana, 

penyusunan visi, misi dan tujuan. 

b. Pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri 1 Kawak 

melalui musyawarah dan rapat koordinasi seluruh stakeholder yang terkait dengan 

kegiatan ekstrakurikuler. Dalam menetapkan kebijakan kepala sekolah   melihat   

dari   potensi   dan kebutuhan sekolah serta mengacu pada kurikulum 2013 dan 

peraturan pemerintah. 

c. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang telah direncanakan  atau diprogramkan 

oleh Sekolah Dasar Negeri 1 Kawak sebagai berikut: yaitu: Kepramukaan, Polcil, 

MTQ, Khitobah, dan Tari’. 

d. Evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Sekolah; Pembina ekstra; dan Kesiswaan yang 

dilakukan setiap seminggu sekali setelah kegiatan ekstrakurikuler berlangsung. 
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Lalu tata tertib, partisipasi siswa, pelatih dan sarana dalam kegiatan 

ekstrakurikuler dijadikan tolak ukur pengawasan kegiatan ekstrakurikuler. 

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan 

ekstar kurikuler yaitu: 

4) Faktor pendukungnya meliputi: Tersedianya sarana, Dana, dan Dukungan orang 

tua   

5) Faktor Penghambat yaitu antara lain: sarana yang sudah tidak layak pakai, dana, 

dan kurang fokusnya siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. 

 

B. Saran 

Berdasarkan dari temuan-temuan hasil penelitian, penulis memberikan  

1. Hendaknya, Sekolah Dasar Negeri 1 Kawak dapat lebih meningkatkan kembali sistem 

pendataan atau komputerisasi agar memiliki database yang baik terkait dengan 

ekstrakurikuler sehingga mempermudah pihak sekolah dan pihak lain dalam 

mengakses dan memberikan informasi tentang Sekolah Dasar Negeri 1 Kawak .   

2. Hendaknya, seluruh siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dapat   terus 

meningkatkan disiplin diri dan termotivasi agar menjadi lebih baik. 

3. Hendaknya, baik Pembina dan Pelatih dapat terus menumbuhkan dan menegakan 

kedisiplinan siswa yang akhirnya diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan 

belajar, kehidupan sehari-hari, bahkan tertanam hingga di masa depan. 

4. Hendaknya orang tua mendukung secara penuh keaktifan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler dan dalam hal itu sekolah memiliki kewajiban untuk memberikan 

sosialisasi serta penjelasan mengenai pentingnya kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa. 

5. Hendaknya, baik pemerintah pusat dan daerah mendukung secara penuh melalui 

pendanaan untuk menunjang sarana prasarana kegiatan ekstrakurikuler 
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6. Hendaknya, sekolah terus mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak lain 

untuk menyelenggarakan program ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri 1 Kawak.  


