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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan analisis Efektivitas Kegiatan Ekstrakurikuler keagamaan 

Semai Intelektual Muda dalam Pembentukan Karakter Siswa di SMAN 11 Konsel 

pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan Semai Intelektual Muda 

di SMAN 11 Konawe Selatan, bertujuan untuk membentuk karakter dan 

menanamkan nilai-nilai agama serta menambah wawasan  siswa dan dapat 

menanamkan rasa iman dan taqwa. Program kegiatan ekstrakurikuler 

kagamaan tersebut meilputi; Trandisi, Lobster, FD-Masif, Kemah karakter, 

PHBI, dan Sholat berjamaah. 

2. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target  

(kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Untuk membentuk karakter 

siswa menurut Najib Sulhan memiliki langkah – langkah sebagai berikut : 

a. Memasukkan konsep karakter pada setiap pembelajaran dengan cara : 

1) Menanamkan nilai kebaikan kepada anak,menanamkan konsep 

diri kepada anak setiap akan memasuki materi pelajaran 

2) Menggunakan cara yang membuat anak memiliki alasan atau 

keinginan untuk berbuat baik 

3) Memberikan beberapa contoh kepada anak mengenai karakter 

yang sedang dibangun, misalnya melalui cerita – cerita tokoh 

yang mudah dipahami siswa. 
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4) Mengembangkan sikap mencintai perbuatan baik. Pemberian 

penghargaan kepada anakyang membiasakan melakukan kebaikan 

dan anak yang melakukan pelanggaran diberikan hukuman yang 

mendidik. 

b. Membuat slogan yang mampu menumbuhkan kebiasaan baik dalam 

segala tingkah laku masyarakat di sekolah. 

c. Pemantauan secara kontinyu. Pemantauan secara kontinyu 

merupakan wujud dari pelaksanaan pembangunan karakter. 

3. Efektifitas kegiatan SIM ditunjukan dengan Persentase pada alternatif 

jawaban sangat setuju jumlah keseluruhannya 676 serta nilai rata-rata 37,4 

dan jumlah responden yang memilih dari kesulurahan responden adalah 

sebanyak 202 responden. Selanjutnya pada alternatif jawaban setuju, pada 

kolom persentase menujukan jumlah keseluruhan dari seluruh responden 

sebanyak 699  dan jumlah responden keselurahan yang memilih alernatif 

jawaban setuju adalah berjumlah 210 responden dan ini merupakan alternatif 

jawaban yang banyak dipilih oleh responden yang jumlahnya sebanyak 30 

responden. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait kesimpulan yang telah 

di uraikan sebelumnya adalah sebgai berikut: 

1. Kepala sekolah sebagai supervisor utama dalam  pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikulet keagamaan, maka kepala sekolah selain 

hanyamengarahkan, seharusnya juga memberikan motivasi akan 
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pentingnnya kegiatan esktrakurikuler keagamaan itu sendiri, sekaligus juga 

memantau jalannya kegiatan tesebut. 

2. Untuk pembina kegiatan ekstrakurikuler keagamaan Semai Intelektual 

Muda, hendaknya dalam setiap kegiatan harus lebih sering 

membangkitkan minat dan motivasi peserta didik untuk agar lebih 

semangat mengikuti kegiatannya. 

3. Untuk proses pembelajaran di kegiatan ekstrakurikuler ini sudah dikatakan 

bagus namun, lebih baik lagi jika diadakannya inovasi dalam 

pembelajaran. 

4. Peserta didik di SMAN 11 Konawe selatan agar lebih giat lagi mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler keagamaan ini untuk menanamkan karakter baik 

dan terbiasa melaksanakan kebiasan-kebiasaan yang bernafaskan Islam. 

5. mengarahkan, seharusnya juga memberikan motivasi akan pentingnnya 

kegiatan esktrakurikuler keagamaan itu sendiri, sekaligus juga memantau 

jalannya kegiatan tesebut. 

 

 

 


