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ABSTRAK 

Ulil Absor, 2019. Pengaruh Keaktifan Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka 

Terhadap Kemampuan Kerjasama Siswa. Skripsi. Pendidikan Agama Islam. 

Fakultas Agama Islam. 

 

Pembimbing 1 : Dr. Drs. M. Amir Sholehuddin, M.Pd.I 

Pembimbing 2 : M. Ali Rohmad, M.Pd.I 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keaktifan mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan terhadap kemampuan kerjasama 

pada siswa kelas VIII MTs Miftahul Ulum Kecamatan Gondang Kabupaten 

Mojokerto. Kemampuan kerjasama merupakan hal yang penting bagi siswa 

dan masa depannya, maka dari itu perlu diketahui hal-hal yang 

mempengaruhinya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.. Subjek 

penelitian adalah siswa kelas VIII MTs Miftahul Ulum Kecamatan Gondang 

Kabupaten Mojokerto yang berjumlah 36 siswa. Teknik pengumpulan data 

dilakukan menggunakan skala. Instrumen dikembangkan dengan validitas 

konstruk dan isi yang disetujui oleh ahlinya. Teknik analisis data dilakukan 

dengan cara korelational.  

Hasil penelitian ini, menunjukkan hubungan yang signifikan atau positif 

antara keaktifan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan terhadap 

kemampuan kerjasama siawa dengan nilai sig 0,044 taraf signifikan 0,05 

sehingga 0,044 >  0,05 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil dari 

korelasi sebesar 0,663 kalo dirujuk di pedoman nya berarti nilai nya terletak 

di 0,61 s/d 0,80 yang menunjukan tingkat hubungan Ektrakurikuler Pramuka 

dengan Kerjasama siswa hubungan yang tinggi. Jadi korelasi antara 

keaktifan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan terhadap 

kemampuan kerjasama Tinggi atau kuat. 
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