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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

Bab ini berisikan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian sebagai 

jawaban dari rumusan masalah. Selain itu dijabarkan pula saran bagi pihak-pihak 

yang terlibat dalam penelitian serta bagi penelitian selanjutnya.  

5.1 Simpulan  

 Implementasi Kegiatan Pramuka dalam pembentukan karakter disiplin 

akan peneliti simpulkan sesuai dengan rumusan yang telah dicantumkan pada 

bagian awal pembahasan. Berikut simpulannya :  

1) Ekstrakurikuler Pramuka menjadi ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh 

seluruh peserta didik pada kurikulum 2013. Persepsi Civitas akademik di 

Mts Assaidiyyah Cipanas tentang Kegiatan ekstrakurikuler Pramuka 

menjelaskan bahwa penerapan ekstrakurikuler Pramuka menjadi 

ekstrakurikuler yang wajib  menjadikan Civitas di Mts Assaidiyyah 

Cipanas lebih semangat dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan di 

sekolah tersebut yang membentuk peserta didik menjadi aktif dan 

berkarakter dicerminkan dengan skikap selalu sigap, disiplin dalam cara 

berpakaian di sekolah, mentaati peraturan sekolah yang berlaku dan siap  

menjadi pemimpin.  

2) Pembentukan dan Implementasi karakter kedisiplinan melalui Kegiatan 

ekstrakurikuler Pramuka di Mts Assaidiyyah Cipanas dapat dilihat dari 

Kegiatan-Kegiatan Pramuka seperti latihan rutin, PBBAB, Jambore dan 

jelajah alam  yang secara tidak langsung dapat membentuk  karakter bagi 

peserta didik.  Dapat terlihat dalam kedisiplinan untuk menepati jadwal 

pelajaran, kedisiplinan dalam mengatasi menunda-nunda waktu, dan 

kedisiplinan terhadap diri sendiri. 

3) Pembentukan karakter disiplin dalam Kegiatan Pramuka yang bisa di 

implementasikan dalam Pembelajaran IPS dapat dikaitkan dengan dimensi 

IPS yaitu nilai dan sikap yang ada dalam dasar kepramukaan yaitu 10 dasa 

dharma. Kegiatan Pramuka yang dikaitkan dengan pembelajaran IPS dapat 

dikaitkan pula dengan materi IPS kelas VIII KD 3.2 dan 4.2 konflik dan 
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integrasi dalam kehidupan sosial dan KD 3.4 tumbuh dan berkembangnya 

semangat kebangsaan.  

5.2 Implikasi  

Implikasi penelitian ini adalah ditemukan adanya niali-nilai kedisiplinan 

dalam kegiatan pramuka yang di kaitkan dengan pembelajran IPS. Pembelajaran 

IPS yang dikaitkan dengan kegiatan pramuka bertujuan untuk lebih memberikan 

penanaman nilai-nilai disiplin, berani, mandiri dan tanggung jawab serta menjadi 

warga negara yang baik. 

5.3 Rekomendasi  

Kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dalam membentuk karakter disiplin dapat 

dijadikan sebuah referensi untuk penelitian selanjutnya dengan permasalahan 

yang berbeda. Selain itu implementasi Kegiatan Pramuka untuk meningkatkan 

kedisiplinan dapat mengatasi kendala-kendala sikap kurangnya peserta didik di 

Mts Assaidiyyah Cipanas seperti dengan berbagai Kegiatan-Kegiatan yang ada 

didalam ekstrakurikuler Pramuka dapat meningkatkan kedisiplinan bagi peserta 

didik seperti disiplin menepati jadwal pelajaran, kedisiplinan dalam mengatasi 

godaan menunda-nunda waktu, kedisiplinan terhadap diri sendiri dan kedisiplinan 

dalam menjaga kondisi fisik. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka 

peneliti menyampaikan implikasi sebagai berikut :  

1. Bagi sekolah  

Peneliti berharap agar kiranya tetap mempertahankan dan lebih 

meningkatkan kualitas pelaksanaan Kegiatan Pramuka karena hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di Mts 

Assaidiyyah Cipanas terbukti mampu memberikan kontribusi yang kuat 

dalam membentuk karakter disiplin siswa  

2. Bagi Guru  

Peneliti berharap agar lebih menjunjung rasa semangat belajar IPS yang 

dikaitkan dengan Kegiatan Pramuka ataupun yang lainnya. Agar 

pembelajaran IPS di kelas lebih aktif dan kondusif sehingga kelas akan 

menjadi lebih efektif. Adanya penelitian mengenai implementasi Kegiatan 

Pramuka dalam penanaman karakter disiplin menjadikan referensi dan 

pengalaman bagi guru maupun peneliti.  
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3. Bagi Siswa 

Peneliti berharap agar lebih giat lagi dan lebih semangat dalam mengikuti 

Kegiatan Pramuka, karena Kegiatan ini benar-benar memberikan manfaat 

yang besar bagi terhadap diri kita dan menjadi bekal untuk memiliki 

kepribadian yang baik di masa yang akan datang. 

4. Penelitian selanjutnya  

Penulis juga berharap ada penelitian lagi tentang permasalahan ini agar 

penelitian ini menjadi lebih sempurna dan menambah wawasan kita 

terhadap Kegiatan Pramuka.  
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