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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan 

pengaruhnya dengan akhlak siswa kelas X SMA Muhammadiyah 4 Kota Bandung 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Realitas kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan adalah berdistribusi normal. 

Untuk penafsirannya dilihat dari meannya yaitu 59,31 jika dibagi 15 item soal 

maka diperoleh 3,95 termasuk kategori tinggi, karena berada pada skala 3,50 – 

4,50, artinya kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan berkategori tinggi. 

2. Realitas akhlak siswa adalah berdistribusi normal. Untuk penafsirannya dilihat 

dari nilai meannya yaitu 58,56, jika dibagi 15 item soal maka diperoleh 3,90 

termasuk kategori tinggi, karena berada pada skala 3,50 – 4,50, artinya akhlak 

siswa berkategori tinggi. 

3. Hubungan antara kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan terhadap akhlak 

siswa di kelas X SMA Muhammadiyah 4 Kota Bandung dapat dilihat dari: (a) 

Hasil perhitungan koefisien korelasi 0,97, angka tersebut dapat 

diinterpretasikan termasuk pada korelasi sangat tinggi karena berada pada 

interval 0,90 – 1,00. (b) Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa 

hipotesisnya diterima, berdasarkan hasil thitung (33,83) > ttabel (0,24). Artinya ada 

pengaruh positif antara Variabel X dan Variabel Y. (c) Kegiatan ekstrakurikuler 

Hizbul Wathan ini juga memberi pengaruh sebesar 94%, dan 6% merupakan 

faktor yang berasal dari luar yang mempengaruhi akhlak siswa di kelas X SMA 

Muhammadiyah 4 Kota Bandung. 

 

B. Saran  

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan analisis variabel X tentang kegiatan ekstrakurikuler Hizbul 

Wathan diperoleh keterangan tinggi. Maka penulis menyarankan agar sekolah 
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2. menjaga ekstrakurikuler Hizbul Wathan itu tetap ada  dan mewajibkan seluruh 

siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan dalam 

meningkatkan akhlak siswa. 

3. Berdasarkan analisis variabel Y tentang akhlak siswa diperoleh keterangan 

tinggi. Maka penulis menyarankan agar siswa mempertahankan kualiatas-

kualitas akhlak yang ada pada diri siswa, pun sekolah tetap menjaganya dengan 

program-program yang lebih baik untuk selalu memotivasi siswa untuk selalu 

berakhlak yang baik. 

4. Berdasarkan analisis variabel X dan variabel Y tentang pengaruh kegiatan 

ekstrakurikuler Hizbul Wathan terhadap akhlak siswa diperoleh keterangan 

sangat tinggi dan memberi pengaruh sebesar 94%. Maka harus dipertahankan 

dan ditingkatkan lagi.  

 


