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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Setelah dilaksanakan penelitian tentang “Pengaruh Kegiatan 

Ekstrakurikuler Pramuka terhadap Pembentukan Karakter Siswa di 

MA Keterampilan Al Irsyad Gajah Demak” berdasarkan hasil 

penelitian lapangan dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut : 

Tingkat Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di MA Keterampilan Al 

Irsyad Gajah Demak adalah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil penelitian yang menunjukkan nilai mean dari tingkat kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka sebesar 60. Apabila diterapkan dalam 

interval nilai terdapat antara interval (59-73) dengan kategori sangat 

baik.  

Pembentukan karakter siswa di MA Keterampilan Al Irsyad 

Gajah Demak adalah baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai mean yaitu 

49 apabila diterapkan dalam interval nilai terdapat antara interval 

(38-50) yaitu tergolong baik.  

Perhitungan analisis regresi linier sederhana diperoleh 

koefisien korelasi (R) sebesar 0,497. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa besarnya pengaruh ektrakurikuler pramuka terhadap 

kedisiplinan siswa tergolong sedang. Adapun nilai ro sebesar 0,497 

sedangkan rt pada taraf signifikan 5% yaitu 0,281 hal tersebut 

menunjukkan bahwa ro lebih besar dari rt pada taraf signifikan 5%. 

Sedangkan R-Square sebesar 0,247 yang berarti bahwa 

ekstrakurikuler pramuka memberikan kontribusi terhadap 

pembentukan siswa sebesar 24,7% dan selebihnya dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka memberi pengaruh positif terhadap 

pembentukan karakter siswa di MA Keterampilan l Irsyad Gajah 

Demak. Persamaan garis regresi pada penelitian ini memperoleh nilai 

konstan sebesar 23,932 dengan koefisien regresi untuk variabel 

ekstrakurikuler pramuka sebesar 0,426. Sehingga persamaan regresi 

dapat dinyatakan bahwa Y = 23,932+ 0,426X. Hal ini berarti bahwa 

setiap kenaikan 1 unit skor ekstrakurikuler pramuka mak diikuti 

kenaikan pembentukan karakter siswa sebesar 0,426 dengan asumsi 

ekstrakurikuler pramuka bersifat tetap. Nilai Freg sebesar 15,4, Ftabel 

sebesar 4,05 dan karena 15,4 >4,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, Peneliti ingin 

memberikan beberapa saran. Adapun saran yang diajukan peneliti 

adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi Guru 

Guru diharapkan dapat meningkatkan kemandirian anak 

melalui ekstrakulikuler pramuka sebab semakin tinggi 

keikutsertaan siswa dalam mengikuti ekstrakulikuler pramuka 

akan semakin tinggi pula kedisiplinan siswa. 

2. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan lebih giat dan bersemangat dalam 

mengikuti ekstrakulikuler pramuka baik diadakan disekolah 

maupun diluar sekolah. 

3. Bagi Sekolah 

Pihak sekolah diharapkan agar dapat mendukung, 

memelihara, dan memberikan fasilitas yang memadai agar 

kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dapat berjalan dengan 

baik. 

4. Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya yang 

akan meneliti permasalahan yang sama dari sudut pandang yang 

berbeda. 

 


