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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikn 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Manajemen kegiatan ekstrakurikuler di Mts Negeri 5 Demak diantaranya: 

(1) Perencanan kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setiap awal tahun 

ajaran baru. Perencanaan dilakukan oleh kepala Madrasah, wakil kepala 

Madrasah bagian kesiswaan, wakil kepala Madrasah bagian kurikulum, 

koordinator kegiatan ekstrakurikuler dan para guru pembina. Hal-hal yang 

direncanakan adalah guru, siswa, sarana dan jadwal kegiatan. (2) 

Pengorganisasian kegiatan ekstrakulikuler di MTs N 5 Demak semua 

sudah terstruktur dengan baik. (3) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di 

Mts Negeri 5 Demak setiap peserta didik berhak memilih kegiatan 

ekstrakurikuler yang sudah ada di MTs Negeri 5 Demak. Ekstrakulikuler 

yang wajib adalah ekstrakulikuler pramuka yang mana diikuti oleh semua 

peserta didikyang ada di MTs Negeri 5 Demak yang pelaksanaannya 

dilaksanakan setiap jum’at tapi dengan catatan di bagi setiap kelasnya 

karena banyaknya peserta didik yang ada. Sedangkan ekstrakurikuler 

pilihan antara lain: menjahit, Pencak Silat, Karate, voly, sepak bola, qiraah, 

badminton, teater, PMR,MTQ, basket, kewirausahaan. Kegiatan 

ekstrakurikuler berjalan disetiap harinya setelah selesai kegiatan belajar 

mengajar. Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh 

koordinator ekstrakurikuler dan wakil kepala madrasah bagian kesiswaan. 
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(4) Evaluasi kegiatan ekastrakurikuler di MTs Negeri 5 Demak dilakukan 

setiap tiga bulan sekali. Hal yang dievaluasi meliputi target yang telah 

ditetapkan, seperti target juara yang ingin diraih madrasah. Jumlah 

pertemuan yang harus dipenuhi dalam satu semester, partisipasi siswa 

dalam kegiatan ekstrakurikuler dan hasil dari pembelajaran kegiatan 

ekstrakurikuler. Tindak lanjut dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh 

madrasah adalah digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler pada periode berikutnya. 

2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di Mts 

Negeri 5 Demak yaitu sarana dan prasarana, peserta didik dan Pembina 

yang berkompeten dan professional. Para  siswa yang sangat antusias dalam 

mengikuti atau melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, serta guru pembina 

yang kompeten dibidangnya. 

3. Faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di Mts 

Negeri 5 Demak yaitu sarana dan prasarana, peserta didik dan Pembina 

yang berkompeten dan professional. Para  siswa yang sangat antusias dalam 

mengikuti atau melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya kegiatan 

ekstrakurikuler yang membutuhkan sarana prasarana adalah 

ekstrakulikuler teater yaitu membutuhkan kostum, Pembina teaterdan 

gedung teater. 

4. Hasil peningkatan Prestasi siswa dapat diraih peserta didik dengan 

kemauan dan keinginan yang tinggi. Peserta didik mampu melawatinya 

dengan tekad yang kuat sehingga bisa meraih prestasi tersebut.  
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Prestasi non akademik yang pernah diraih oleh peserta didik Mts 

Negeri 5 Demak yaitu: juara 1 Pramuka tingkat kwarcap kabupaten Demak, 

juara 2 pencak silat tingkat kabupaten, dan juara 2 karate tingkat Provinsi 

Jawa Tengah 

B. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, 

selanjutnya diajukan saran- saran sebagai berikut: 

1. Kepada Institusi, diharapkan kepada kepala madrasah Mts Negeri 5 

Demak disarankan agar sistem pengelolaan terhadap program kegiatan 

ekstrakurikuler di madrasah hendaknya selalu diunggulkan dan 

ditingkatkan agar selalu bertahan dan berkualitas sehingga menjadi lebih 

baik dan sempurna dalam program kegiatan ekstrakurikuler selanjutnya. 

2. Kepada akademisi, diharapkan untuk lebih meningkatkan upaya dalam 

mengembangkan potensi yang dimiliki, agar siswa mempunyai keahlian 

sesuai dengan kompetensinya. Sehingga proses pendidikan yang baik 

tentunya harus didukung dengan sumber daya manusia yang baik pula, 

yang dalam hal ini adalah guru dan siswa. Maka, jika hal demikian sudah 

di atasi, pendidikan ke depan akan semakin baik, dan tentunya bermutu 

sehingga dapat menghasilkan generasi bangsa yang bermutu. 

3. Kepada penulis selanjutnya, diharapkan dapat memperhatikan faktor- 

faktor lain yang menyebabkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler dapat terpenuhi dengan maksimal, seperti menejemen 

ekstrakurikuler yang belum tertata dengan baik, demikian pula cakupan 

penelitian yang bisa diperbanyak menjadi beberapa madrasah, sehingga 

ada perbandingan antara madrasah  satu dengan madrasah yang lain, atau 
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bisa dengan menggunakan metode penelitian lain seperti metode penelitian 

kuntitatif yang akan dengan hal tersebut dapat memunculkan teori baru, 

dan penemuan-penemuan baru dalam dunia pendidikan, sehingga bisa 

menjadi solusi bagi kegiatan ekstrakurikuler ke depan. 

4. Kepada siswa disarankan agar lebih memaksimalkan dan memanfaatkan 

kegiatan ekstrakurikuler di Mts Negeri 5 Demak dengan baik agar kualitas 

madrasah dan prestasi non akademik siswa 


