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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat mengambil 

keputusan sebagai berikut : 

1. Ekstrakurikuler pramuka sudah dilaksanakan dengan rutin pada setiap hari 

sabtu pukul 14:00 – 16:00 WIB dengan diikuti siswa kelas IV dan V 

secara rajin, siswa juga sudah melakukan tanggung jawab dan disiplin 

pada peraturan ekstrakurikuler pramuka. 

2. Faktor penghambat penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab a) 

siswa belum memakai pakaian pramuka dengan atribut yang lengkap, b) 

siswa belum mentaati peraturan.  

3. Solusi siswa yang melanggar peraturan norma disiplin dan tanggung 

jawab wajib diberikan hukuman secara bertahap.  

B. Implikasi  

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat 

dijelaskan bahwa: 

1. Dalam pelaksanaan implementasi ekstrakurikuler pramuka dalam 

mengatasi kurangnya disiplin siswa SD N 05 Matesih, guru dan pembina 

sangatlah berperan penting untuk mengembangkan kedisplinan siswa 

lebih baik lagi. 

2. Dalam melakukan bimbingan agar siswa lebih aktif untuk mengikuti 

pramuka maka kerjasama antara guru, pembina dan orangtua sangatlah 

penting, sehingga siswa tidak ada alas an untuk tidak mengikuti pramuka. 
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C. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, maka implementasi pada 

ekstrakurikuler di SD N 05 Matesih akan terlaksana baik jika pihak sekolah 

mempersiapkan tempat ataupun agenda acara pramuka yang menarik dan baik 

untuk perkembangan siswa, adapun saran untuk dapat peneliti sampaikan 

sebagai berikut: 

1. Bagi kepala sekolah 

a. Kepala sekolah harus menjadi pemimpin dan contoh yang baik bagi 

seluruh guru dan siswa 

b. Kepala harus memberikan fasilitas yang lebih memadai 

2. Bagi pembina 

a. Pembina terus memantau membimbing menasehati dan memotivasi 

terhadap keadaan siswa saat di kegiatan pramuka 

b. Pembina hendaknya mengikuti pelatihan dalam pramuka agar 

mengerti peraturan dan susunan acara pada kegiatan pramuka 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Dalam penelitian ini masih banyak terdepat kekurangan. Maka dari itu, 

bagi peneliti selanjutnya jika ingin menggunakn penilitian ini sebagai 

referensi maka bias lebih dikembangkan lagi sehingga memperoleh hasil 

yang optimal. 


