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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Bedasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat siswa mengikuti organisasi gerakan kepanduan Hizbul Wathan di 

SMA Muhammadiyah 3 Palembang dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan kegiatan organisasi Hizbul Wathan di SMA 

Muhammadiyah 3 Palembang sudah terlaksana namun tidak terlaksana 

secara maksimal dikarenakan siswa kurang minat mengikuti kegiatan 

tersebut dilihat dari penyeabran angket sebagian siswa memberikan 

respon kurang terhadap minat siswa mengikuti organisasi gerakan 

kepanduan Hizbul Wathan dengan kategori pada interval 36 – 46 

sebanyak 13 responden dengan persentase 13 / 35 x 100 = 37%. 

Kategori kurang pada interval 25 – 35 sebanyak 20 responden dengan 

persentase 20 / 35 x 100 = 57 %. Dari uraian di atas minat siswa 

mengikuti organisasi gerakan kepanduan Hizbul Wathan di SMA 

Muhammadiyah 3 Palembang dikategorikan kurang dengan persentase 

57 %. 

2. Sedangkan yang menjadi faktor penyebab minat siswa dala mengikuti 

organisasi gerakan kepanduan hizbul wathan adalah terdapat dual hal 

yaitu faktor internal dan faktor eksteranal   

1. Faktor Internal meliputi : 

a. Kondisi fisik jasmani siswa saat mengikuti 
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b. Pengalaman belajar di jenjang pendidikan sebelumnya. 

c. Tidak ada daya tarik siswa untuk mengikuti kegiatan hanya 

beberapa siswa yang aktif mengikuti kegiatan tersebut. 

2. Faktor eksternal  

a. Sikap para pengurus dan Pembina 

1) Sikap otoriter  

2) Sikap yang Laissez-Faire 

3) Sikap yang demokratis 

4) Pembina yang otoritatif 

b. Kurangnya tersedianya fasilitas dan alat penunjang 

kegiatan. 

c. Kurangnya keadaan ekonomi keluarga. 

d. Faktor dari dalam diri siswa. 

e. Kurangnya sarana dan prasarana. 

f. Situasi dan kondisi lingkungan 

B. Saran 

1. Kepada kepala sekolah 

a. Demi kelancaran pelaksanaan organisasi hizbul wathan di SMA 

Muhammadiyah 3 Palembang, maka perlu disempurnakan fasilitas 

sarana dan prasarana kegiatan hizbul wathan agar siswa mengikuti 

organisasi akan lebih semangat dan tertarik. 

2. Kepada guru pembina Hizbul Wathan 
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a. Ditingkatkan lagi kinerjanya dalam membina siswa mengikuti 

hizbul wathan karena organisasi tersebut sangat penting untuk 

siswa banyak manfaat dan ilmu yang didapat. 

b. Ditingkatakan lagi kegiatan hizbul wathan kepada siswa mengikuti 

kegiatan tersebut biar menjadi unggulan dan bisa jadi contoh 

sekolah muhammadiyah yang lainnya. 

3. Kepada siswa yang mengikuti Hizbul Wathan 

a. Kepada siswa-siswi wajib mengikuti kegiatan hizbul wathan 

banyak sekali manfaat dan ilmu yang didapat terutama organisasi 

muhammadiyah. 

b. Tidak membolos mengikuti kegiatan hizbul wathan karena akan 

merugikan kalian. 

c. Tingkatkan terus minat siswa mengikuti kegiatan hizbul wathan  

untuk membentuk siswa yang berkualitas, dalam arti mampu 

mandiri, peduli lingkungan, suka menolong dan berakhlak mulia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


