
BABV 

SIMPUL-\N, Ll\tPUKASI DAN SARAN 

A. Simpulan 

Setelah mcnguraikau has•l penelitian di atas selanjumya akan 

dtkt)muka,kan simpulan dari hasil penelitian ini sebagai lx:rikut : 

a. Terdapat ~ngaruh yang ndak berarti motivasi kcpala sckolah (X1} terhadap 

pc:iaksanaan program ekstrakurikuler di SMU Plus Kota Mcdan (Y). 

b. Terdapat pengaruh yang berarti persepsi gw-u lentang program ekstrakurii."Uler 

(X1 ) terhadap pelaksanaan kegiat.annya tlt SMU Plus Kota Medan (Y). 

c Tcrdapat pcngaruh yang berani motivast kcpala sckolah (X.) dan persepsi 

guru tentang program ek.litrakurikuler (X2) sccam bersama-sama terhadap 

pelaksanaan l.:egiatannya d1 SMU PI u.s Kota Medan 

Terujmya tiga hipotesis yang dsaJukan dalam peoelitian ini sc:cara empiris 

mcmberikan simpulan umum bahwa mollvasi kcpala c;ekolnh dan persepss guru 

'entnng prob'fam ekstrakunkulcr bCJ1-:~Cngaruh terhadap pelaksana.an kegiatannya. 

B. lmplikasi 

l'cntimya hrpotesic; yang diajukan dalam pcm:liuan mi menunjukkan 

balm·a motivas• kepaln sekolah maupun perscpsr guru tcntang program 

ekc;lra).unkuler memberi b:rpengaruh hagr pdaksanaan kegtatan el.::starkurik"Uier 

dr ,.;ekolah. Oleh karena itu kt:dua. aspck mi hcndaknya men.Jadi perhntian kepala 
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sclwlah pada umumnya dan tcrkhusus bagi seluruh guru pembina OSIS. Kcgtatan 

ekstrakurikukr in• dtkdola di SMU Plus Kota Medan khususnya dan SMU lain 

p:1d:J umurnn)a Dtnas PcndtdJI..an Nastonal Kola Mcdan dan m~titusi tcrkatt 

lainnya hcndaknya tcrus berupaya mclakukan pembinaan kep-.ula kcpala sckolah 

tm!Upun gUiu pcn1b1na OSlS dengan melakukan pclatihan dan pcnataran dalam 

btdang ckstrakunkult:r d1masa yang akan datang. 

C. Saran-Saran 

l3erdasarkan hasil pt!ndtlian d1atn.,, bcnkut tnt nkan dikcmukakan 

bt.:herapa saran, vauu 

I. Mt::;ktpun tnoll\'asi k.cpala sdolah dAn ~r~psi guru tentang kegiatan 
- - ~ - -------------

ckstrdkurikulcr di SMU Plus Kota Mcdan mcmberikan pengaruh yang cukup. 

namun m..::nunst hemat peneliti rertu teruc:; ditingkatkan . Hal ini men~,ringat 

kcpala sckolah merupakan manajer/ ptmptnan di sekolah yang mcmahk1 pcran 

dan fungsi stareg1!; guna mcningli.atknn disicn ... i dan ...:fcktivitas 

pcnyclenggarrum kcgiatnn ekstar~urikulcr di se~olah. 

J. Hags Dina... Pcndidtkan Nas10nal di Kula Mcuan, 1-.hususnya btdang 

pcndidikan menengah aLas, agar lcbih proakttf dan scnantiasa mcmberikan 

peluang kepada kcpala sckolah maupun guru pcmbma OS IS dalnm mengikuti 

pendidiknn dan pelatihan dalam bidang pembinaan OSIS maupun bidang-

hidang lain guna miningkatkan kuahta~ ~umber daya manusia d1 lingkungan 

Dinas Penwdikan dan Peog-.tjaran dt Kota Medan. 
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3. Bagi peneht1 lam, dan hast! penclltlan Jnt terlihat bahwa ma~ih banyak faktor 

lain yang mempengamh1 pclaksanaan kegialan ekstrakurikuler di sckolah. 

Memperhatikan hal m1 masi11 tcrbuka kcmungkman untuk menggunakan 

variabel lain selain variabel dalam pcnclttian ini untuk diteliti pada masa 

yang akan datang. 
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