BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan :
1.

Pelaksanaan ekstrakurikuler keagamaan di SDIT Baiturahman Buntok yang
terdiri dari kegiatan Habsyi, Rebana dam Tilawah yang dilaksanakan pada
hari Selasa Pukul 15:00-17:00 WIB. Ketiga kegiatan tersebut walaupun
kegiatannya di jadwalkan jam tersebut, tetapi pelaksanaannya menggunakan
waktu yang fleksibel di karenakan jam pulang sekolah dan waktu pelaksaaan
ekstrakurikuler keagamaan yang berdekatan yaitu jm 12.30 WIB untuk jam
pulang sekolah. Meskipun begitu minat siswa sangat kuat untuk mengikuti
ekstrakulikuler keagamaan di lihat kehadiran siswa lebih banyak hadir
sebelum jam 15.00 WIB

2.

Pelaksanaan ekstrakurikuler Habsyi meliputi pertama, perencanaan yaitu
pembuatan jadwal dan seleksi kedua, pelaksanaan yaitu pengelompokan dan
pelatihan pola-pola pukul serta syair-syair yang di mainkan ketiga, evaluasi
yaitu penilaian yang di lakukan di akhir smester.

3.

Pelaksanaan ekstrakurikuler Rebana meliputi pertama, perencanaan yaitu
pembuatan jadwal dan seleksi kedua, pelaksanaan yaitu pembagian posisi
dan pelatiahan pola-pola pukulan untuk bias menyesuaikan dengan lagu yang
di nyayikan oleh vokalis supaya seirama ketiga evaluasi yaitu penilain yang
di lakukan di akhir smester.

52

53

4.

Pelaksanaan ekstrakurikuler Tilawah meliputi pertama, yaitu pembuatan
jadwal dan seleksi kedua, pelaksanaan yaitu pelatihan berbagaimacam lagu
tilawah seperti bayati, shoba, nahwa dan lain sebagainnya lagu dasar yang di
mainkan untuk anak usia MI ketiga, evaluasi yaitu penilain yang di lakukan di
akhir smester

5.

Faktor yang mempengaruhi ekstrakurikuler keagamaan, adalah guru yang
mengajar memang benar ahli dibidangnya dan banyak memilki pengalaman
di bidang nya masing-masing seperti guru tilawah beliau adalah qori nasional
yang sering menjuarai lomba tilawah. Guru habsyi beliau merupakan lulusan
dari pondok pesantren dan juga beliau memiliki grub maulid habsyi yang
sering tampil di kota buntok maupun diluar kota buntok serta sering
mengikuti lomba-lomba maulid habsyi. Guru rebana beliau semasa mudanya
sering tampil ajang-ajang rebana di provinsi Kalimantan Tengah.

6.

Lingkungan sangat mendukung karna bersampingan dengan mesjid Agung
Baiturahman, di lingkungan tersebut banyak sekali terdapat ustad maupun
ulama yang sering melakukan kegiatan keagamaan seperti maulid habsyi
yang di lakukan sore hari jumat, tadarus dan latihan tilawah di pagi hari dan
kegiatan keagamaan lainnya.

7.

Siswa sangat memiliki minat dan antusias yang sangat besar untuk
mengkikuti ekstrakurikuler. Ini terlihat dari kehadiran para siswa walaupun
waktunya mempet dengan jam pulang sekolah kebanyakan siswa hadir
sebelum gurunya dapatang bahkan ada juga dating sebelum jam 15.00 WIB
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serta siswa pun mendengarkan dan mengikuti dengan baik pelajaran yang di
ajarkan oleh para guru.
B. SARAN
1. Kepada guru-guru umumnya, dan khususnya kepada pihak sekolah agar dapat
lebih meningkatkan proses pembelajaran ekstrakurikuler keagamaan lebih
khusus, agar pembeljaran lebih lancar, efektif dan efesien.
2. Kepada pihak orang tua peserta didik agar lebih memperhatikan anakanaknya dalam hal minat dan bakatnya.
3. Kepada kepala sekolah hendaknya memberikan dukungan dan motivasi
kepada guru dalam pelajaran yang tersedia di sekolah tersebut dengan sebaikbaiknya.

