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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang penulis kemukakan bahwa skripsi ini dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pramuka kelas VII di MTs 

Negeri Kendal tahun pelajaran 2010/2011 dikategorikan cukup karena 

hasil nilai rata-rata dari angket mencapai 47,74 pada interval 41- 48. 

2. Kedisiplinan belajar siswa kelas VII di MTs Negeri Kendal tahun 

pelajaran 2010/2011 dikategorikan cukup baik karena dari hasil nilai rata-

rata 43,96 pada interval 40 – 45. 

3. Setelah diketahui rata-rata dari masing-masing variabel maka langkah 

selanjutnya uji hipotesis dengan rumus korelasi product moment, dari 

analisis tersebut dapat diketahui ada hubungan positif antara motivasi 

siswa dalam mengikuti kegiatan pramuka dengan kedisiplinan belajar 

siswa kelas VII di MTs Negeri Kendal tahun pelajaran 2010/2011. Hal ini 

ditunjukkan dari uji rxy = 0,413 dengan ditunjukkan hasil perhitungan tabel 

pada taraf signifikan 5 % sedangkan ro = 0,413 dan rt = 0,294. Sedangkan 

pada tabel signifikan 1 % menghasilkan ro = 0,413 dan rt = 0,380. Berarti 

Ho diterima  dan Ha ditolak. Artinya ada hubungan positif antara motivasi 

siswa dalam mengikuti kegiatan pramuka dengan kedisiplinan belajar 

siswa kelas VII di MTs Negeri Kendal Tahun Pelajaran 2010/2011. 

 

B. Saran 

Untuk mewujudkan kehidupan dan masa depan para remaja, kita 

sebagai generasi penerus bangsa yang akan menerima tongkat estafet 

kepemimpinan di masa yang akan dating agar menjadi manusia yang 

berdisiplin, khususnya dalam belajar. Hal tersebut berkaitan dengan 

pembahasan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan saran-saran yang 
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mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi keluarga besar di MTs Negeri Kendal 

sebagai berikut : 

1. Untuk Para Siswa 

a. Kegiatan pramuka hendaknya jangan dijadikan media hiburan saja 

tetapi juga sebagai media pendidikan dan informasi. Melalui kegiatan 

kepramukaan kita dapat mengambil banyak hal yang bermanfaat untuk 

diri kita, terutama dalam menumbuhkan jiwa yang disiplin. Dari 

pramuka kita dapat menambah wawasan dan memperluas cakrawala 

berfikir kita. Oleh karena itu para siswa diharapkan dapat 

meningkatkan motivasinya dalam mengikuti kegiatan pramuka 

tersebut. 

b. Para siswa dapat menjadikan belajar sebagai kebutuhan tanpa harus 

dipantau terus oleh orang tua, namun dengan kesadaran sendiri 

menggunakan waktu untuk belajar agar prestasinya dapat terus 

meningkat. Selain itu para siswa juga diharapkan untuk selalu 

mematuhi tata tertib yang ada di sekolah, agar dapat tercipta tatanan 

sekolah yang disiplin dan teratur sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. 

2. Untuk Para Orang tua 

a. Remaja meskipun bukan anak-anak tetapi mereka juga belum bisa 

dikatakan dewasa. Mereka masih membutuhkan pendamping orang tua 

dalam rangka mencari jati dirinya. Oleh karena itu orang tua perlu 

terus mendorong anak-anaknya agar aktif mengikuti kegiatan 

kepramukaan yang diselenggarakan oleh MTs Negeri Kendal. 

b. Para orang tua hendaknya memperhatikan kedisiplinan belajar anak-

anaknya, dengan cara memberikan perhatian terpusat dalam 

menggunakan waktu untuk belajar serta perhatian mendayagunakan 

kesadaran yakni yang membangun kesadaran anak akan pentingnya 

belajar sebagai sebuah kebutuhan. 
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3. Untuk Penyelenggara Kegiatan Kepramukaan   

Masa depan bangsa terletak di tangan generasi muda dan tanggung 

jawab membentuk generasi muda yang berakhlak mulia merupakan 

tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab orang tua dan guru 

saja, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Gerakan pramuka seyogyanya 

dapat memberikan pendidikan yang bersifat mendidik, karena apapun 

kegiatan yang dilaksanakan sangat berpengaruh pada generasi muda yang 

masih dalam keadaan labil secara psikologi. Kepramukaan sebagai media 

yang efektif dalam mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku siswa. 

Oleh karena itu kegiatan pramuka hendaknya lebih banyak memberikan 

kegiatan yang berdampak positif bagi para anggotanya. 

 

C. Penutup 

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

Dalam pembahasan skripsi ini, tentunya tidak luput dari kekurangan 

dan ketidaksempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan 

kurangnya pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu, saran dan kritik yang 

konstruktif, sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan skripsi ini, semoga amal baiknya mendapat 

balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap, semoga skripsi yang 

sederhana ini bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan bagi para pembaca 

pada umumnya. Amin. 

 

 
 


