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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya pada Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai, 

menyimpulkan bahwa: 

1. Perencanaan dalam kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Modern 

Darul Istiqamah Barabai dilakukan setiap awal tahun ajaran yang dilakukan 

melalui rapat koordinasi. Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler ini sudah 

terapkan dengan baik sesuai dengan panduan kegiatan ekstrakurikuler. 

Selanjutnya pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Pesantren 

Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai berjalan dengan baik, santri 

diperkenalkan dengan kegiatan ekstrakurikuler melalui kegiatan Masa 

Orientasi Santri (MOS). Kegiatan ekstrakurikuler yang akan diikuti santri ada 

dua, yaitu kegiatan ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Untuk jadwal kegiatan 

berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Evaluasi kegiatan 

ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata 

Barabai berjalan dengan baik. Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler yang 

dilakukan dengan dua cara yaitu melakukan ujian tertulis dan praktek bagi 

santri, serta pelaporan yang dilakukan oleh koordinator setiap bulannya 

diserahkan kepada bagian kesiswaan dan kemudian setiap akhir tahun 

pelajaran diberikan kepada pimpinan pondok pesantren. 

2. Faktor pendukung dalam kegiatan ekstrakurikuler adalah kebijakan satuan 

pendidikan, ketersediaan pembina, serta sarana dan prasarana. Ketiga faktor 
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pendukung ini dilakukan oleh pondok pesantren untuk mendukung setiap 

kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini membantu santri agar lebih terarah dalam 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Faktor penghambat kegiatan 

ekstrakurikuler adalah kegiatan ekstrakurikuler yang bersamaan dengan 

kegiatan lain yang di luar jadwal kegiatan di Pondok Pesantren Modern Darul 

Istiqamah Murakata Barabai dan kondisi cuaca yang dapat mengganggu 

kegiatan ekstrakurikuler yang berada di luar ruangan. Hal ini dapat ditangani 

oleh pondok pesantren dengan baik. 

 

B. Saran 

1. Kepada Instansi, disarankan kepada Pimpinan di Pondok Pesantren Modern 

Darul Istiqamah Murakata Barabai  untuk dapat mengelola terhadap 

perencanaan kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Modern Darul 

Istiqamah Murakata Barabai  dan lebih di tingkatkan lagi dari segi 

kelengkapan perangkat kegiatan ekstrakurikuler, sehingga program kegiatan 

yang direncanakan lebih baik dan lebih terarah lagi pada kegiatan 

ekstrakurikuler berikutnya. 

2. Kepada akademisi, disarankan agar lebih mengembangkan dalam potensi 

keahlian yang dimiliki, sehingga nantinya peserta didik dapat memiliki 

keahlian yang sesuai dengan kompetensinya. Sehingga proses pendidikan 

akan berjalan dengan baik sehingga peserta didik dapat menjadi baik pula 

yaitu tenaga pendidik dan santri.  
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3. Kepada peneliti selanjutnya, agar lebih memerhatikan faktor-faktor yang 

menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, sehingga 

nantinya kegiatan ekstrakurikuler dapat terpenuhi secara maksimal, 

penelitian yang bisa diperbanyak dari beberapa instansi pendidikan sehingga 

dapat melihat perbedaan yang ada di masing-masing instansi pendidikan. 

4. Kepada peserta didik, disarankan agar memaksimalkan dan memanfaatkan 

keahlian yang ada di dalam diri pada kegiatan ekstrakurikuler yang ada di 

Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Murakata Barabai dengan baik 

agar para santri dapat meningkatkan minat dan bakatnya dalam keahlian 

yang dimiliki atau disukai santri. Dan bisa menggunakan fasilitas yang 

cukup lengkap untuk meraih prestasi baik secara akademik maupun non 

akademik. 


