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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada Bab IV 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Jenis kegiatan ekstrakurikuler yang paling diminati adalah ternyata siswa 

lebih banyak memilih kegiatan ekstrakurikuler Tahfizh dari 69 sampel 

yang memilih sebanyak 18 orang dengan persentase 26,08%,   jenis 

kegiatan yang paling diminati siswa yang kedua adalah nasyid berjumlah 

16 orang 23,18%, jenis kegiatan yang paling diminati siswa yang ketiga 

adalah muhadharah berjumlah 11 orang 15,94% disebabkan rata-rata 

beralasan kegiatan ekstrakurikuler yang ada disekolah tersebut 

menyenangkan siswa untuk mengikutinya. Penulis berkesimpulan bahwa 

siswa masih mempertahankan kegiatan keagamaan sebagai prioritas, 

dibandingkan dengan kegiatan umum berdasarkan kegiatan yang banyak 

dipilih oleh siswa diatas. 

2. Minat siswa dalam mengikuti jenis kegiatan ekstrakurikuler yang dipilih di 

Pondok Pesantren Ihsan Boarding School dikategorikan sangat tinggi, 

diperoleh dari pengolahan data angket dengan hasil 90,01%, atau berada di 

antara 81%-100%. 

3. Adapun faktor faktor yang mempengaruhi minat siswa dalam mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Ihsan Boarding School 

adalah: 
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a. Intelegensi  

Dalam proses belajar, intelegensi memiliki peran yang sangat 

penting dalam mendorong munculnya minat. Karena semakin tinggi 

kecerdasan seseorang maka semakin tinggi pula minat yang ada pada 

dirinya. 

b. Motivasi 

Pembina kegiatan ekstrakurikuler dapat melakukan beberapa 

hal, sehingga siswa memiliki minat yang kuat dalam mengikuti 

kegiatan tersebut, seperti menggairahkan siswa, memberikan harapan, 

membuat suasana tertentu dan mengarahkannya. 

c. Lingkungan 

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

minat siswa, terutama lingkungan keluarga. Ketika lingkungan 

keluarga mampu memberikan dorongan kepada anak, maka anak 

tersebut akan lebih terpacu dalam mengembangkan bakat dan 

minatnya. 

d. Fasilitas  

Perlengkapan yang diberikan untuk kegiatan ekstrakurikuler 

memberikan pengaruh terhadap minat siswa. Karena dengan adanya 

fasilitas yang memadai, maka siswa akan condong untuk mengikuti 

kegiatan tersebut dengan keseriusan. 
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B. Saran  

Dalam kesempatan ini, penulis memberikan beberapa saran yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala Pesantren Ihsan Boarding School diharapkan lebih 

mampu memperhatikan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah terutama 

yang menyangkut kegiatan keagamaan, agar bisa memberikan saran yang 

mampu untuk meningkatkan minat siswa dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler. Guna terciptanya kecintaan terhadap kegiatan 

ekstrakurikuler di pesantren tersebut dan meningkatkan prestasi siswa, 

perlu kerjasama guru ataupun pembina di pesantren.  

2. Pembina kegiatan ekstrakurikuler sangat berperan penting dalam 

meningkatkan minat siswa, khususnya menumbuhkan semangat siswa 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dipilihnya. Pembina  hendaknya 

memberikan bimbingan, perhatian dan motivasi kepada siswa untuk lebih 

meningkatkan minat mereka agar lebih giat untuk mengikuti kegiatan 

yang diadakan di sekolah. 

3. Kepada siswa diharapkan dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

hendaklah serius, terutama siswa yang masih ragu ragu dalam mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler yang telah dipih. 

4. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan khususnya untuk penelitian yang kaitannya dengan minat 

siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.  

 


