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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

1. Implementasi kegiatan ekstra kurikuler keagaman tartil dalam 

meningkatkan prestasi siswa di MTs Al Huda Bandung yaitu melalui 

pelaksanaan pembelajaran dengan membaca  dengan pelan serta 

menerapkan metode an-nahdliyah, iqro’ dan ummi, selain itu guru 

menekankan pada cara membaca yang pelan-perlahan, serta 

menerapkan tajwidnya dengan bagus. Dalam meningkatkan prestasi 

siswa dalam kegiatan tartil sekolah mendukung dan memberikan 

peluang bagi siswanya untuk berprestasidalam kegiatan tartil yaitu 

selalu memberikan peluang untuk menyalurkan bakat mereka melalui 

lomba-lomba yang diadakan di tingkat kecamatan maupun di tingkat 

sekolah. Kegiatan ekstra kurikuler tartil di MTs Al Huda Bandung ini 

setiap ada perlombaan terutama di tingkat kecamatan sekolah selalu 

mengirimkan siswa-siswinya untuk mengikuti lomba. Dari segi 

prestasi piala-piala yang mereka dapatkan dari mengikuti lomba cukup 

banyak meskipun mereka hanya mendapatkan juara umum dan 

mendapatkan juara 2 saat mengikuti perlombaan di tingkat sekolah 

tetapi sekolah cukup bangga karena prestasi yang mereka dapatkan 

meningkat. 
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2. Implementasi kegiatan ekstra kurikuler keagamaan qira’ah dalam 

meningkatkan prestasi siswa di MTs Al Huda Bandung yaitu melalui 

pelaksanaan pembelajaran guru memberikan pemahaman terhadap 

siswa qira’ah itu merupakan seni membaca Al-Quran dengan 

menggunakan lagu tertentu. Seni qira’ah itu tergolong sangat sulit 

selain itu juga membutuhkan kesabaran,kemudian pertama guru 

memperkenalkan lagu tilawah dan menjelaskan kepada mereka serta 

melatih suara dan yang kedua guru memperkenalkan ghoyah 

(lagu/grinit/getaran suara). Selain itu guru juga memperkelankan 

jumlah-jumlah lagu diantaranya yaitu lagu bayyati, shoba, nahwa, 

syika, hijjaz, jiharka, rosy, tawan, nawa. Dalam mempelajari qira’ah 

memerlukan skill khusus serta harus mengetahui urutan-urutan lagu 

dan jumlah lagu. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ekstra kurikuler 

qira’ah ini sangat baik. Dalam meningkatkan prestasi melalui kegiatan 

ekstra kurikuler qira’ah sekolah selalu memberikan peluang siswa-

siswinya untuk selalu mengikuti lomba di berbagai perlombaan yang 

diadakan baik di tingkat kecamatan maupun tingkat sekolah. Dalam 

kegiatan ekstra kurikuler qira’ah potensi dan kemampuan siswa dapat 

tersalurkan dan dapat dikembangkan melalui lomba-lomba yang 

diikuti. Dari segi prestasi, prestasi yang mereka dapatkan meningkat 

ini semua terlihat dari piala-piala yang mereka dapatkan cukup banyak. 

Terbukti dari lomba-lomba yang mereka ikuti selalu mendapatkan 

juara seperti saat mengikuti lomba di kecamatan selalu mendapatkan 
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juara satu dan mengikuti lomba dikecamatan lagi sekolah mengirimkan 

2 putra dan 2 putri dan disitu semua diborong oleh MTs Al Huda 

Bandung. 

3. Implementasi kegiatan ekstra kurikuler keagamaan shalawat dalam 

meningkatkan prestasi siswa di MTs Al Huda Bandung salah satunya 

juga melalui pelaksanaan pembelajaran kegiatan ekstra kurikuler 

shalawat ini yang dilakukan guru yaitu terlebih dahulu guru 

menegaskan tentang pentingnya bershalawat. Guru menyuruh siswa 

untuk memainkan alat musik bersama-sama kemudian guru 

memberikan materi yang berupa pukulan shalawat dan menyanyikan 

lagu. Dalam menyampaikan materi guru mencontohkan langsung 

kepada siswa kemudian guru menyuruh siswa untuk menirukan, untuk 

bagian pukulan guru menyuruh siswa satu persatu untuk menirukan, 

untuk yang bagian vokal solo juga menirukan satu persatu kemudian 

guru menanyakan mengenai tinggi rendahnya nada dan mana saja yang 

susah, setelah itu guru mengevaluasi dengan cara mengulanginya. 

Kegiatan ekstra kurikuler shalawat ini dapat mengembangkan bakat 

siswa dan juga dapat menyalurkan bakat siswa, dari bakat yang mereka 

salurkan prestasi yang mereka dapatkan juga meningkat, terlihat dari 

berbagai even yang mereka ikuti seperti lomba di trenggalek mendapat 

juara 1, lomba di kecamatan mendapat juara 2, di MAN 2 dan di 

ngunut mendapatkan juara 2.  
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B. SARAN-SARAN  

1. Bagi MTs Al Huda bandung, hendaknya dapat memanfaatkan 

penelitian ini untuk meningkatkan kegiatan ekstra kurikuler 

keagamaan kaitannya dengan meningkatkan prestasi siswa melalui 

kegiatan ekstra kurikuler keagamaan di MTs Al Huda Bandung. 

Peningkatan prestasi siswa melalui kegiatan ekstra kurikuler 

keagamaan ini diusahakan tetap ada agar visi pendidikan di MTs Al 

Huda ini dapat terwujud yakni, “Berakhlaqu Karimah dan Unggul 

Dalam Prestasi”. 

2. Bagi guru, hendaknya guru MTs Al Huda serta guru pembimbing 

ekstra kurikuler dapat meningkatkan ketrampilan dalam mengajar. Dan 

guru di harapkan dapat mengembangkan peningkatkan penerapan 

kegiatan ekstra kurikuler keagamaan dalam kaitannya dalam 

meningkatkan prestasi siswa.  

3. Bagi peneliti berikutnya, untuk mengadakan penelitian yang lebih 

mendalam dan spesifikasi yang berbeda atau mungkin bias 

membandingkan dengan lokasi lain. Dan penelitian ini cukup sebagai 

wacana untuk melaksanakan penelitian berikutnya. 

 

 

 




