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BAB V 

   PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumya, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 23 Banjarmasin 

berjumlah 10 kegiatan, yaitu: Basket, Volly, Paskibraka, Pencak Silat, 

Pramuka, Tari, Drumband, Palang Merah Remaja . kegiatan Pramuka di 

lakukan 2 kali dalam satu minggu yaitu pada hari selasa dan jumat. 

keikutsertaan siswa dalam kegiatan pramuka dan pengamalan nilai-nilai 

kegiatan pramuka pada siswa kelas VII SMP Negeri 23 Banjarmasin yang 

berada pada tingkat sedang. Hal ini dapat dilihat dari hasil penyajian data 

siswa yang berada pada tingkat rendah mengikuti kegiatan pramuka 

sebanyak 5 orang (16,6%). Siswa yang berada pada tingkat sedang dalam 

mengikuti kegiatan pramuka sebanyak 20 orang (66,6%) dan siswa yang 

berada pada tingkat tinggi dalam mengikuti kegiatan pramuka sebanyak 5 

orang (16,6 %). Interpretasinya adalah bahwa  kegiatan pramuka siswa 

masih tergolong normal karena keikutsertaan siswa dalam kegiatan 

pramuka tidak dalam keadaan terlalu aktif sehingga tidak menghambat 

proses belajar di kelas dan pengamalan nilai-nilai dalam pramuka masih 

dalam taraf standar. 
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2. Perkembangan sosial siswa di SMP Negeri 23 Banjarmasin mendapat 

kategori sedang. Hal ini dapat dilihat dari hasil penyajian data, siswa yang 

berada pada tingkat rendah dalam perkembangan sosial sebanyak 10 orang 

(33,3 %). Siswa yang berada pada tingkat sedang dalam perkembangan 

sosial sebanyak 15 orang (50 %) dan siswa yang berada pada tingkat tinggi 

sebanyak 5 orang (16,6 %). Interpretasinya adalah bahwa perkembangan 

sosial siswa kelas VII SMP Negeri 23 Banjarmasin masih berada pada 

tingkat pertengahan (seimbang), artinya perkembangan sosial siswa masih 

dalam keadaan normal, terkadang mereka mampu menyesuaikan diri, 

percaya diri, serta bersosialisasi dengan baik, namun terkadang mereka 

malu, merasa mempunyai kekurangan dibanding dengan yang lain 

sehingga merasa tidak terlalu percaya diri dalam penyampaian pendapat 

atau tampil di depan umum   

3. Terdapat hubungan yang signifikan, sedang dan searah antara mengikuti 

kegiatan pramuka dengan perkembangan sosial siswa kelas VII SMP 

Negeri 23 Banjarmasin. kesimpulan tersebut dilihat dari hasil analisis 

yakni 0,019 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan 

bersifat positif, kemudian 0,424 menunjukkan bahwa kekuatan hubungan 

korelasi antara dua variabel tersebut dalam kategori sedang. 

Interpretasinya adalah adanya hubungan mengikuti kegiatan pramuka 

dengan perkembangan sosial diri berada pada tingkat kebenaran sedang 

dan bersifat searah. Maksudnya, semakin aktif siswa mengikuti kegiatan 

pramuka baik dalam kegiatan maupun pengamalan nilai-nilai pramuka, 
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maka semakin berkembang pula kemampuan siswa dalam bersosialisasi, 

kepercayaan diri dan penyesuian dirinya dalam masyarakat maupun di 

sekolah. 

B. Saran-Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengemukakan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pembina pramuka harus lebih semangat dalam mensosialisasikan manfaat 

dari kegiatan ekstrakurikuler agar siswa tertarik untuk mengikuti 

ekstrakurikuler pramuka. 

2. Pembina bisa bekerjasama dengan guru BK dalam mensosialisasikan 

pramuka agar siswa lebih tertarik untuk mengikuti ekstrakurikuler, 

membantu siswa dalam menentukan minatnya atau sesuai dengan 

bakatnya  

3. Pihak sekolah bisa memperbaiki, menambahakan sarana dan prasarana 

untuk siswa dalam pelaksanaan pramuka, seperti memperbaiki ruangan 

pramuka, alat-alat untuk menunjang latihan pramuka, menambah Pembina 

untuk membina siswa dalam latihan, memberikan anggaran atau dana agar 

pramuka bisa menyelenggarakan kegiatan di sekolah maupun di luar 

sekolah agar siswa lebih tertarik 

4. Siswa hendaknya lebih rajin mengikuti latihan pramuka serta kegiatan 

yang di selenggarakan pramuka. 

5. Semoga dengan adanya hasil skripsi ini, semoga penulis dapat 

mengaplikasikan dan menjadikannya bermanfaat dengan membagikan 
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pembelajaran tersebut kepada orang lain. Diharapkan dengan adanya 

skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peneliti-peneliti 

selanjutnya. 

 


