
    

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penyajian dan analisis data tentang pengaruh keaktifan 

mengikuti kegiatan pramuka terhadap kecerdasan emosional siswa pada mata 

pelajaran fikih di MTs GUPPI Bandar Sungai, Kecamatan Sabak Auh, 

Kabupaten Siak. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh 

positif yang signifikan, keaktifan mengikuti kegiatan pramuka tergolong 

“tinggi” dengan persentase      % dan kecerdasan emosional siswa tergolong 

“tinggi” dengan persentase       %. Sedangkan tingkat pengaruh antara kedua 

variabel berada pada kategori “cukup kuat” yaitu      . Jika dilihat dari 

Kontribusi keduanya, keaktifan mengikuti kegiatan pramuka terhadap 

kecerdasan emosional siswa adalah sebesar        % selebihnya ditentukan 

oleh variabel lain. 

Dengan kata lain semakin tinggi keaktifan mengikuti kegiatan 

pramuka, maka semakin baik kecerdasan emosional siswa pada mata pelajaran 

fikih di MTs GUPPI Bandar Sungai, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, 

dan semakin rendah keaktifan mengikuti kegiatan pramuka, maka semakin 

kurang baik kecerdasan emosional siswa pada mata pelajaran fikih di MTs 

GUPPI Bandar Sungai, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak. 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

B. Saran  

Berdasarkan pada hasil keseluruhan dan kesimpulan hasil penelitian, 

penulis dapat memberikan pandangan atau pendapat melalui beberapa saran. 

Saran-saran tersebut yaitu: 

   Kepada kepala sekolah dan Pembina Pramuka harus lebih meningkatkan 

kecerdasan emosional siswa melalui kegiatan ekstrakulikuler pramuka 

dengan kegiatan-kegiatan yang menarik, menyenangkan dan tetap ada 

ilmu pengetahuannya yang bisa diambil sebab semakin tinggi 

keikutsertaan siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakulikuler pramuka 

akan semakin baik pula kecerdasan emosional siswa. 

   Bagi Siswa. Harus lebih giat dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler pramuka baik diadakan disekolah maupun diluar sekolah. 

   Kepada seluruh pihak sekolah diharapkan dukungan dan bantuan  

morilnya agar pelaksanaan kegiatan pramuka dapat berjalan semaksimal 

mungkin. 

   Bagi peneliti. Penelitian ini dapat digunakan untuk peneliti selanjutnya 

yang akan dijadikan sebagai acuan dengan meneliti permasalahan yang 

sama dari sudut pandang yang berbeda 

Demikian yang dapat penulis jabarkan melalui beberapa saran diatas, 

penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik 

penyusunan kata nya maupun keseluruhan hasil penelitianya. Penulis 

mengharapkan kritikan dan saran kepada pembaca guna membangun 

kesempurnaan penulisan ini.  


