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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat penulis simpulkan 

sebagai berikut : 

1. Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di MA Matholi’ul Huda Bugel Kedung 

Jepara dilaksanakan setiap hari Ahad pukul 14.00 – 16.00 WIB. Untuk 

PASUS ada tambahan waktu kegiatan yaitu Sabtu setelah pulang sekolah. 

Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di MA Matholi’ul Huda Bugel Kedung 

Jepara ini dilaksanakan terpisah antara putra dan putri. Materi disesuaikan 

dengan SKU (Syarat Kecakapan Umum) tingkat Penegak. Materi ini 

disampaikan oleh Dewan Kerja Ambalan yang diawasi oleh Pembina. 

2. Peran Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka dalam Pembentukan Karakter 

Religius Peserta Didik di MA Matholi’ul Huda Bugel Kedung Jepara 

dilakukan melalui penanaman nilai-nilai Trisatya dan Darma Pramuka 

dalam kehidupan sehari-hari.  

 Pembentukan Karakter Religius melalui pendidikan kepramukaan 

dalam kode kehormatan Trisatya yang diwujudkan melalui sikap antara 

lain : 

a. Menjalankan segala perintah Tuhan (Allah SWT) dan menjauhi 

larangannya 

b. Membentuk manusia yang cinta tanah air, dan mengamalkan 

Pancasila 
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c. Membentuk manusia yang peduli terhadap sesama dan lingkungannya 

 Pembentukan Karakter Religius melalui pendidikan kepramukaan 

dalam kode kehormatan Darma Pramuka yang diwujudkan melalui sikap 

antara lain : 

a. Beribadah menurut agama masing – masing dengan sebaik – baiknya, 

dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua 

larangannya 

b. Ikut menjaga kelestarian alam, baik flora maupun faunanya dan 

membantu fakir miskin, anak yatim piatu, orang tua jompo 

c. Mengikuti upacara sekolah maupun upacara latihan dengan baik dan 

menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda 

d. Patuh kepada orang tua, guru, pembina dan berusaha mufakat dalam 

setiap musyawarah 

e. Setiap menolong tidak meminta pamrih atau mengharapkan hadiah 

atau imbalan dan Tabah dalam menghadapi berbagai kesulitan 

f. Selalu hadir dalam setiap latihan atau pertemuan pramuka, dapat 

membuat berbagai macam kerajinan atau hasta karya yang berguna 

dan Selalu riang gembira dalam setiap melakukan kegiatan atau 

pekerjaan 

g. Tidak boros dan bersikap hidup mewah dan Rajin menabung 

h. Selalu menepati waktu yang ditentukan, berani mengambil 

keputusan, tidak pernah mengecewakan orang lain 
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i. Tidak pernah mengecewakan orang lain dan bertanggung jawab 

dalam setiap tindakan 

j. Berusaha untuk berkata baik dan benar dan tidak pernah berbohong, 

tidak pernah menyusahkan atau mengganggu orang lain, berbuat baik 

kepada semua orang 

3. Faktor Pendukung Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka terhadap 

Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik di MA Matholi’ul Huda 

Bugel Kedung Jepara yaitu semangat dari anak – anak nya sendiri, pihak 

sekolah sangat mendukung sekali adanya kegiatan pramuka ini. Dan 

faktor penghambatnya yaitu  

a. anak – anak sendiri ketika dikasih pengertian banyak yang 

membangkang,  

b. masalah anggaran,  

c. anak – anaknya susah diatur, manja,  

d. sebagian anak ada yang tidak minatdengan kegiatan pramuka,  

e. dewan kerja ambalannya multi job,  

f. kurang adanya perhatian dari pembina. 
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B. Saran 

Ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan dalam skripsi ini 

antara lain : 

1. Diharapkan sekolah dapat melaksanakan pendidikan kepramukaan dengan 

baik karena memiliki manfaat yang sangat besar dalam pembentukan 

karakter religius peserta didik 

2. Diharapkan pembina Pramuka bisa menjelaskan makna dari nilai – nilai 

pendidikan karakter dalam pendidikan kepramukaan yang sesuai dengan 

pendidikan agama islam sehingga terbentuk karakter siswa yang lebih 

islami 

3. Diharapkan para guru yang menangani kegiatan kesiswaan, khususnya 

pendidikan kepramukaan lebih mendorong dan mengembangkan nilai – 

nilai pendidikan karakter religius dalam pendidikan kepramukaan 

4. Diharapkan peserta didik mengikuti kegiatan Pramuka dengan serius dan 

semangat yang tinggi serta mengamalkan nilai – nilai tri satya dan dasa 

darma dalam kehidupan sehari – hari 

5. Diharapkan masyarakat memberikan dukungan terhadap kegiatan – 

kegiatan kepramukaan karena bisa memberikan dampak positif untuk 

peserta didik dan juga masyarakat.   

 


