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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian teoritis dan analisis penelitian 

skripsi yang berjudul “Implementasi Pendidikan Karakter melalui 

Penerapan Darma Pramuka pada siswa kelas V MI Al-

Khoiriyyah 02 Semarang tahun 2016”, maka secara garis besar 

dari data lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dalam tahap perencanaan Pendidikan Karakter melalui 

penerapan darma pramuka pihak sekolah terlebih dahulu 

menyiapkan program terstruktur dalam setiap tahunnya, 

yakni berupa program latihan setiap kali pertemuan.  

2. Dalam tahap pelaksanaan Pendidikan Karakter melalui 

penerapan darma pramuka dilakukan dengan membiasakan 

untuk membaca, menghafal, menghayati  dan 

mengamalkan butir-butir Darma Pramuka  dalam setiap 

kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan. Setiap butir 

dalam Darma Pramuka memiliki proses sendiri-sendiri di  

dalam membentuk nilai  karakter tersebut ke dalam diri  

seorang Pramuka. Pengutamaan penanaman nilai-nilai 

karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan 

dengan menggunakan strategi  yang  meliputi pemberian 

keteladanan, pembiasaan dan  pendampingan/ pengarahan 
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yang dilakukan oleh pembina pramuka secara berulang-

ulang. 

3. Dalam tahap evaluasi Pendidikan Karakter melalui 

penerapan darma pramuka dilakukan melalui dua tahapan 

yaitu bulanan dan enam bulan sekali yakni melalui tes 

tulis, keaktifan siswa dan daftar hadir.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

penulis mempunyai beberapa saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi pihak lain, di antaranya: 

1. Bagi Lembaga Pendidikan 

Dalam hal ini, hendaknya sekolah memanfaatkan 

sarana dan prasarana yang ada. Agar dalam pengajarn 

kepramukaan dipisah antara putra dan putri, karena 

pramuka menggunakan sitem satuan terpisah. 

2. Bagi peserta didik 

Senantiasa menjaga dan meningkatkan nilai-nilai 

karakter dalam yang telah diterapkan serta ditanamkan dan 

dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.  

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Diharapkan agar lebih memaksimalkan waktu luang 

untuk bisa mengerjakan dengan baik dan teliti, supaya 

tidak ada kekeliruan memperoleh hasil yang memuaskan. 

Menggunakan metode yang variatif dan efisien. 
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C. Penutup  

Dengan penuh kerendahan hati peneliti mengucapkan 

syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. yang telah 

memberikan kenikmatan hidup sehingga penulis bisa 

menyelesaikan penulisan skripsi ini, meskipun banyak tantangan 

yang harus dilalui dengan perjuangan. Peneliti menyadari skripsi 

ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti 

membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca 

sebagai perbaikan karya yang selanjutnya. Kendatipun demikian, 

peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti 

khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin. 


