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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian penulisan skripsi dengan judul “Hubungan 

ekstrakurikuler Pramuka dengan disiplin siswa MI Miftahut Thulab Brambang 

Karangawen Demak Tahun Pelajaran 2018/2019” dari hasil data penelitian 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan penelitian yang peneliti laksanakan di MI Miftahut Thulab 

Brambang Karangawen Demak Tahun Pelajaran 2018/2019 kegiatan 

ekstrakurikuler Pramuka aktif. Kegiatan yang dibimbing langsung oleh 

pembina yang sudah mahir di bidangnya, dilakukan di luar waktu belajar 

peserta didik sehingga kegiatan Pramuka di Madrasah tersebut berjalan 

dengan baik. Dilakukannya latihan yang terstruktur. Hal ini terbukti dengan 

nilai rata-rata hasil pengisian angket sebesar 57,62. Keaktifan peserta didik 

dalam mengikuti ekstrakurikuler Pramuka mempunyai peranan yang positif 

dalam perkembangan pendidikan Kepramukaan. 

2. Kedisiplinan siswa di MI Miftahut Thulab Brambang Karangawen Demak 

Tahun Pelajaran 2018/2019 begitu baik, hal ini terlihat saat peneliti 

mengadakan penelitian secara langsung selama lebih satu bulan, mulai dari 

kehadiran siswa yaitu sebelum ada bel berbunyi siswa sudah berada di 

lingkungan Madrasah, saat baris untuk melaksanakan doa bersama peserta 

didik baris dengan rapi, saat masuk kelas siswa berjabat tangan dengan 

semua bapak/ibu guru, saat pembelajaran berlangsung siswa memperhatikan 

guru, saat jam istirahat siswa kelas 4 sampai 6 melaksanakan sholat dhuha. 

Saat pelajaran selesai siswa ke luar kelas dengan tertib.   

3. Berdasarkan hasil Analisis Uji Hipotesis menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan ekstrakurikuler Pramuka dengan disiplin siswa. Dibuktikan 

dengan hasil perhitungan korelasi product moment sebesar 0,999 bahwa: r 

observasi > r dalam tabel (0,999 > 0,413) dan : r observasi > r dalam tabel 
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(0,999 > 0,526). Hasil tersebut menunjukkan adanya hubungan 

ekstrakurikuler Pramuka dengan disiplin siswa. Oleh karena itu, hipotesis 

“terdapat hubungan ekstrakurikuler Pramuka dengan disiplin siswa MI 

Miftahut Thulab Brambang Karangawen Demak tahun pelajaran 

2018/2019” terpenuhi atau dapat diterima. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti laksanakan, maka peneliti 

mempunyai saran-saran sebagai berikut: 

1. Untuk pihak madrasah senantiasa menfasilitasi sarana dan prasarana yang 

memadahi, agar peserta didik lebih nyaman dan senang dengan adanya 

perlengkapan Pramuka yang lengkap, sehingga kegiatan Pramuka dapat 

berjalan dengan baik. 

2. Untuk pembina Pramuka selalu memberikan motivasi kepada peserta didik 

serta memberikan variasi, pembaharuan dalam pembelajaran, karena dengan 

begitu peserta didik tidak bosan dalam mengikuti kegiatan Pramuka. 

3. Bagi peserta didik agar selalu bersungguh-sungguh dan menunjukkan 

ketaatan dalam mengikuti ekstrakurikuler Pramuka terutama dalam latihan 

baris berbaris, karena kegiatan tersebut dapat meningkatkan disiplin siswa. 

Senantiasa membiasakan diri untuk disiplin dalam segala hal dan 

dimanapun tempatnya, tidak hanya disiplin ketika mengikuti ekstrakurikuler 

Pramuka saja, di luar ekstrakurikuler Pramuka seperti ketika pembelajaran 

di dalam kelas, maupun di lingkungan Madrasah, di rumah ataupun di 

masyarakat. 

C. KATA PENUTUP 

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan berkat, rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun dalam bentuk sederhana dan 

jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan 

kemampuan peneliti, karena itu saran dan kritik yang membangun sangat 

peneliti harapkan demi kesempurnaan dan kelengkapan skripsi ini. 
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Terimakasih peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah 

membantu proses pelaksanaan penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir. 

Semoga bantuan berupa doa, materi maupun tenaga dan pikiran yang telah 

diberikan kepada peneliti mendapat balasan dan diterima sebagai amal shaleh 

di hadapan Allah SWT. 

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan 

khasanah bagi dunia pendidikan sekaligus dapat menambah wawasan bagi para 

pembaca. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi peneliti 

khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Aamiin. 


