
106

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan program

ekstrakurikuler di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Perencanaan program ekstrakurikuler (pramuka, rohis dan tahfidz qur’an) di

MTs. Negeri 1 Tulang Bawang sudah berjalan cukup efektif apabla dilihat

dari tahap perencanaan tujuan dan sasaran kegiatan, perencanaan Pembina,

dan perencanaan waktu pelaksanaan, dari segi perencanaan sarana dan biaya

masih belum efektif dimana untu sarana dan prasarana belum cukup

memadai untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler.

2. Pengorganisasian program ekstrakurikuler (pramuka, rohis dan tahfidz

qur’an) di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang  sudah berjalan efektif, yaitu

dengan adanya perincian kerja berdasarkan tanggung jawab masing-masing

personil, adanya susunan pengurus, serta adanya koordinasi antar pihak

terkait mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan,

coordinator ekstrakurikuler dan Pembina.
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3. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang

sudah cukup efektif dari segi perekrutan anggota dimana perekrutan angota

dilakukan di awal semester melalui demo ekskul yang dilakukan oleh

masing-masing unit ekstrakurikuler dengan semenarik mungkin serta

diberikannya angket pilihan kepada siswa. Kemudian dari segi wktu

pelaksanaan sudah dilakukan sesuai aturan yaitu saat diluar jam

pembelajaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan termasuk

kedalam hal yang penting yaitu sarana dan prasaran sebagai penunjang

kegiatan ekskul, yang masih kurang memadai.

4. Pengawasan kegiatan ekstrakurikuler di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang

sudah berjalan cukup efektif, dimana sudah melibatkan kepala madrasah

wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, coordinator serta Pembina.

Adapun evaluasi kegiatan ekstrakurikuler di MTs. Negeri 1 Tulang Bawang

sudah berjalan cukup efektif, dimana sudah melibatkan kepala madrasah

wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, coordinator serta Pembina.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat dipaparkan beberapa

rekomendasi sebagai berikut :

1. Sekolah diharapkan dapat meningkatkan perhatian serta dukungan yang

penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler
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2. Perlunya meningkatkan sarana dan prasarana serta anggaran dalam

menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler

agar berjalan lebih baik lagi.

3. Pembina hendaknya meningkatkan disiplin dan kinerjanya agar dapat

memberikan motivasi terhadap ssiwa

4. Penggunaan metode yang menarik dalam menyampaikan materi

5. Bagi siwa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler diharapkan untuk lebih

serius dalam megikuti ekstrakurikuler agar dapat mengasilkan prestasi yang

baik dalam bidang nonakademik.


