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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan 

pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penanaman nilai-nilai darma Pramuka dilakukan dengan praktik 

langsung didalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan rutin dilaksanakan 

setiap satu minggu sekalli yang didalamnya para siswa diajarkan dan 

dibimbing menanamkan nilai-nilai darma Pramuka seperti sholat 

berjamaah, menyisihkan sebagian uang saku untuk kegiatan sosial 

saling tolong-menolong mengharga dan menghormati orang lain. 

2. Penanaman nilai-nilai darma Pramuka dilihat dari bimbingan 

keagamaan Islam keterkaitannya bisa dilihat dari siswa dibimbing oleh 

Pembina untuk menjalankan kehidupan beragama dan menerapkan 

fungsi bimbingan keagamaan Islam diantaranya: Fungsi Preventif, 

Fungsi Kuratif, Fungsi Preservatif, Fungsi Developmental. Pembina 

mempunyai tujuan bimbingan keagamaan Islam membantu dan 

membimbing siswa menjalankan kegiatan keagamaan. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, penulis akan 

memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain, 

diantaranya: 

1. Bagi lembaga pendidikan 

Hendaknya terus mengutamakan peningkatan kemampuan peserta 

didik dalam aspek sikap moral dan tidak hanya mengedepankan 

kemampuan intelektual saja tanpa diimbangi dengan moral yang baik. 

2. Bagi peserta didik 

Senantiasa meningkatkan kemampuan dan karakter yang baik 

untuk membentengi diri didalam pergaulan yang sesuai dengan ajaran 

agama Islam. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Memperbaiki dan mengembangkan objek penelitian sehingga 

pendidikan di Indonesia khususnya dalam ekstrakurikuler kepramukaan 

menjadi lebih terukur dan terarah sesuai dengan tujuan pendidikan di 

Indonesia.  

C. Penutup 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat serta taufiq dan hidayahnya kepada penyusun sehingga dapat 

menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar.  

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dan 

kesalahan dalam penyusunannya sehingga masih jauh dari kesempurnaan. 
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Dengan menyadari keterbatasan tersebut, maka penulis mengharapkan adanya 

kritik dan saran yang membangun, guna penulis jadikan bekal untuk 

perbaikan skripsi dan peningkatan pada pelaksanaan tugas lainnya. 

Penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, 

baik bagi penulis pribadi maupun bagi para pembaca umumnya. Amiin. 


