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BAB V 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai bahwa dari hasil nilai angket yang diberikan kepada 

siswa yang, mengikuti ekstrakurikuler teater kelompok STESA dan 

diperoleh hasil rata-rata variable X (manajemen kegiatan ekstrakurikuler 

teater) adalah 73, sedangkan variable Y (pembentukan akhlaqul karimah 

adalah 79.39 

Manajemen kegiatan ekstrakurikuler teater kelompok STESA 

mempunyai pengaruh terhadap pembentukan akhlaqul karimah. Hal ini 

ditunjukkan dari nilai Fhitung = 26.286, hasil tersebut kemudian 

dikonsultasikan dengan Ftabel di mana  α	= 5%. Diperoleh F(0.0: 1,21) = 

0.361, karena rerata hasil menyatakan bahwa Fhitung > Ftabel maka dapat 

disimpulkan bahwa Ha diterima. Hipotesis menyatakan bahwa manajemen 

kegiatan ekstrakurikuler teater kelompok STESA mempunyai pengaruh 

terhadap pembentukan akhlaqul karimah. Jadi kesimpulannya, siswa yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler teater kelompok STESA di MAN 

Model Kendal dan mampu mengelolanya dengan baik maka siswa tersebut 

bisa mendapatkan perubahan pada akhlaqnya. 

 

B.  Saran 

1. Bagi sekolah, kegiatan ekstrakurikuler teater kelompok STESA 

sebaiknya tetap dipertahan kan, karena manajemen kegiatan 

ekstrakurikuler teater kelompok STESA dapan membantu 

pembentukan akhlaqul karimah siswa. 

2. Bagi guru, diharapkan terus memberikan dorongan semangat dan 

pendekatan terhadap siswa supaya siswa bergairah dan merasa senang 

dan nyaman terhadap kegiatan ekstra kurikuler teater. 

3.  Bagi siswa, harus memupukkan kepada dirinya bahwa kegiatan teater 

tidak hanya suatu kegiatan ekstra kurikuler tetapi suatu kebutuhan 
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dalam hal membentuk akhlaqul karimah dan mempertinggi nilai-nilai 

seni. 

4. Kegiatan ekstra kurikuler teater perlu ditingkatkan untuk mencetak 

siswa-siswi yang mampu berakhlaqul karimah, karena dengan 

demikian visi dan misi MAN Model Kendal dapat tercapai. 

C. Kata Penutup 

Demikianlah skripsi ini dibuat, penulis sadar bahwa skripsi ini 

masih banyak kekurangan di banyak hal, baik sistematika penulisannya, 

referensi yang digunakan kurang lengkap, pembahasan yang kurang 

mendalam, maupun bahasa yang digunakan masih sulit untuk dipahami. 

Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat penulis 

harapkan dari semua pihak. Penulis hanya berharap semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat dalam semua aspek kehidupan, khususnya kehidupan 

dunia pendidikan. Dan Allah SWT meridlainya, Amin. 



60 

 

 


