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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Yayasan Pendidikan 

Islam SMP Al-Azhar Simalingkar B Medan, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Minat peserta didik terhadap kegiatan ekstrakurikuler vokal sangat baik, 

yang dapat dilihat dari proses mereka latihan. Yang dahulunya merupakan 

hanya sebagai suatu kewajiban dalam salah satu pembelajaran 

ekstrakurikuler yang telah ditetapkan, akan tetapi dengan pengajaran yang 

luar biasa, telah menjadi dorongan dan juga rasa semangat untuk berlatih 

lebih giat lagi. 

2. Melalui kegiatan esktrakurikuler vokal ini, peserta didik SMP Al-Azhar 

merasa lebih unggul, serta memiliki kemampuan yang cukup dibanggakan 

dengan mendapat juara dalam festival yang ada di Sumatera Utara. 

3. Materi pengajaran pada kegiatan ekstrakurikuler vokal ini adalah lebih 

cenderung pada lagu-lagu nasional dan daerah. Guna agar tidak 

dilupakannya lagu-lagu nasional dan daerah oleh kalangan pemuda. 

4. Fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran ekstrakurikuler vokal 

lebih maksimal sehingga proses pembelajaran peserta didik yang 

dilakukan menjadi lebih baik. 
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5. Hasil proses pembelajaran ekstrakurikuler vokal tersebut, peserta didik 

menjadi lebih unggul di dalam pembelajaran seni daripada peserta didik 

yang tidak mengambil ekstrakurikuler vokal. 

B. Saran  

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, penulis mengajukan beberapa 

saran diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Perlu adanya penambahan jadwal proses pembelajaran ekstrakurikuler 

vokal ini. Hal ini dilakukan agar dapat tampil lebih baik dan lebih 

maksimal lagi kedepannya. 

2. Diharapkan agar lebih aktif lagi dalam mengikuti pementasan serta 

perlombaan-perlombaan, guna menambah pengetahuan di bidang seni 

khusunya vokal serta dapat dikenal di kalangan masyarakat umum 

3. Diperlukan adanya variasi dalam teknik pengajaran. Sehingga para peserta 

didik tidak akan merasa bosan pada waktu mengikuti proses pembelajaran. 

4. Mengingat besarnya minat peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler 

vokal ini, maka disarankan pada pihak pengelola yayasan ini agar lebih 

memperhatikan dan mengembangkan minat peserta didik tersebut. 

5. Diharapkan agar para peserta didik tidak akan melupakan lagu-lagu 

nasional dan daerah yang sekarang ini sudah hampir dilupakan oleh 

kalangan pemuda dan pemudi. 

 


