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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dari bab ke bab dalam skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Kegiatan Pramuka terhadap Akhlak Siswa  MTs. 

Safinatul Huda Sowan Kidul Kedung Jepara  Tahun Pelajaran 2016/2017 

dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kegiatan Pramuka di MTs. Safinatul Huda Sowan Kidul Kedung Jepara  

Tahun Pelajaran 2016/2017. Terbukti dengan hasil yang dicapai nilai 

rata-rata atau mean  Kegiatan Pramuka dengan angka 69,8 berada pada 

interval kategori 69 – 73. Dengan demikian  Kegiatan Pramuka dikatakan 

dengan interprestasi baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kegiatan Pramuka 

MTs. Safinatul Huda Sowan Kidul Kedung Jepara dilakukan dengan 

kontinou terhadap masalah dan kesulitan belajar. 

2. Akhlak Siswa  di MTs. Safinatul Huda Sowan Kidul Kedung Jepara 

Tahun Pelajaran 2016/2017 dapat disimpulkan dengan interprestasi baik. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan analisa yang menunjukkan hasil nilai 

rata – rata 70,6 berada pada interval kategori 70-74. Hal ini menunjukkan 

bahwa siswa MTs. Safinatul Huda Sowan Kidul Kedung Jepara telah 

melaksanakan kegiatan pramuka sehingga perilaku mereka semakin baik.  

3. Pengaruh Kegiatan Pramuka terhadap Akhlak Siswa  MTs. Safinatul 

Huda Sowan Kidul Kedung Jepara  Tahun Pelajaran 2016/2017 Terbukti 

dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa 

angka indeks korelasi “r” Product Moment  yang diperoleh adalah 

sebesar 0.99. Hasil tersebut diukur dengan analisa. 

a. Pada analisa sederhana, nilai “r” sebesar 0.99 berada lebih banyak 

pada r table 1% dan 5% yang berarti bahwa antara variabel x dan 

variabel y terdapat korelasi yang sangat tinggi. 

b. Dengan analisa yang diperoleh melalui rumus Product Moment  

dengan memeriksa tabel “r” Product Moment  menunjukkan ro lebih 
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besar dari r tabel baik pada taraf signifikan 5% maupun pada taraf 

signifikan 1%. 

Maka dari kedua analisa penguji hipotesis di atas dapat di 

interprestasikan bahwa hipotesa penelitian ini mengatakan “Kegiatan 

Pramuka mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akhlak  Siswa 

MTs. Safinatul Huda Sowan Kidul Kedung Jepara Tahun Pelajaran 

2016/2017” dapat diterima kebenarannya. Ini berarti semakin banyak 

siswa mengikuti Kegiatan Pramuka maka semakin baik pula Akhlak 

Siswa. 

B. Saran 

Setelah pembahasan tema skripsi ini, sesuai harapan penulis agar pemikiran-

pemikiran yang tertuang dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai 

pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1.  Bagi kepala madrasah 

a. Kepala madrasah hendaknya memperhatikan para guru sebagai 

bawahannya supaya menjalan tugas sesuai dengan kompetensi yang 

dimilikinya. 

b. Kepala  madrasah  hendaknya  selalu   berusaha  mendorong  para  guru 

    untuk  mengembangkan  hubungan   kerja   sama  saling membantu dan 

    saling memberi ide-ide baru. 

c. Kepala  madrasah  hendaknya selalu berusaha membangkitkan motivasi  

    para guru untuk meningkatkan kinerja mereka. 

2.  Bagi para guru 

a. Guru  dalam  melaksanakan  tugas  sehari-hari  di  madrasah 

hendaknya memiliki Kinerja yang tinggi. 

b. Guru  hendaknya meningkatkan kompetensi yang dimilikinya, karena 

semakin tinggi kompetensi yang dimiliki maka semakin tinggi pula 

Akhlak siswa. 

c. Sesama  guru  hendaknya  selalu  menjalin hubungan kerja sama, 

saling menghormati, dan  menghargai  sehingga  tercipta  suasana  

kerja  yang   harmonis dan semangat bekerja. 



66 

 

 

3.   Bagi MTs Safinatul Huda Sowan Kidul Kedung Jepara  

MTs Safinatul Huda Sowan Kidul Kedung Jepara merupakan 

lembaga pendidikan yang berciri khas islam hendaknya menjadi lembaga 

pendidikan yang favorit di antara lembaga pendidikan sederajat di 

sekelilingnya, mengingat masyarakat sekitar madrasah adalah mayoritas 

kalangan muslim taat, sehingga mereka bangga jika menyekolahkan anak-

anak mereka di MTs. Safinatul Huda Sowan Kidul Kedung Jepara  

 Hal ini bisa tercapai jika peranan Kegiatan Pramuka yang tinggi sehingga 

tercapai prestasi dan kualitas pendidikan yang tinggi pula. 

 

C.  Kata Penutup 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan anugerah berupa rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari, 

meskipun telah berusaha menyusun skripsi ini semaksimal mungkin, namun 

di sini masih menerima upaya penyempurnaan. Oleh karena itu saran dan 

kritik yang bersifat kontruktif evaluatif dari semua pihak sangat penulis 

harapkan sebagai penyempurnaan segala kekurangan dan kekhilafan 

penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat. Aamiin.. 

 


