
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1 Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan penulis  yaitu  untuk memperolah  gambaran  faktual 

mengenai  Kontribusi  kegiatan  ekstrakurikuler  gerakan  pramuka  dalam 

pengembangan pendidikan karakter siswa di SMA Negeri  2 Tarutung maka yang 

menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah kegiatan ekstrakurikuler gerakan 

Pramuka berkotribusi dalam pengembangan pendidikan karakter siswa di SMA 

Negeri  2  tarutung.  Hal  ini  seperti  yang  didapat  dari  perolehan  data  dari 

wawancara,  angket  dan  observasi  yang  hasilnya  sangat  berpengaruh  terhadap 

pengembangan pendidikan karakter siswa.  Dari hasil perolehan data dari angket 

dapat diketahui bahwa aspek kontribusi kegiatan ekstrakurikuler gerakan pramuka 

dalam  pengembangan  pendidikan  karakter  siswa  di  SMA  Negeri  2  Tarutung 

memberi  kontribusi  sebesar  91,05%   dan  termasuk  pada  rentang  81%-100% 

dengan  kategori  sangat  baik.  selanjutnya  hasil  wawancara,  kegiatan 

ekstrakurikuler  kegiatan  ekstrakurikuler  gerakan  Pramuka  sudah baik  dan  dari 

segi fasilitas dan dukungan dari sekolah sudah baik. Dari semua pengembangan 

karakter yang ada pada dasa dharma sebagai pedoman anggota Pramuka sudah 

berjalan dengan baik dan terlaksana. Kegiatan yang menjadi  pendukung dalam 

pengembangan  pendidikan  karakter  dilakukan  dengan  wajib  pramuka,  latihan 
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Gudep,  latihan  dengan  Gudep  lain,  penjelajahan,  perkemahan,  lintas  alam, 

mengikuti saka Bhayangkara dan Saka Wirakartika serta Tangkal Nafza.

5. 2 Saran 

Dari  hasil  penelitian  ini  terdapat  beberapa  saran yang  dapat  dijadikan 

pertimbangan oleh berbagai pihak, yaitu :

1. Bagi  Sekolah.  Diharapkan  kepala  sekolah  beserta  guru-guru  dapat  lebih 

mendukung kegiatan ekstrakurikuler Gerakan Pramuka dengan mewajibkan 

gerakan Pramuka kepada siswa/i kelas X bukan hanya 1 bulan, tetapi selama 

1 semester. Hal ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan menjadi 

bekal  dalam pengembangan pendidikan karakter  pada siswa/i  serta  peserta 

didik  naik  ke  kelas  XI  dan  XII.  Semakin  tinggi  penerapan  kegiatan 

ekstrakurikuler gerakan Pramuka di sekolah maka akan semakin baik untuk 

pengembangan pendidikan karakter siswa. 

2. Bagi Pemerintah. Diharapkan kepada Pemerintah untuk memberikan golden 

ticket atau  perlakuan  khusus  kepada  anggota  Pramuka  yang  memiliki 

sertifikat  dalam  melanjutkan  karir  demi  masa  depannya  karena  telah 

mendapatkan pendidikan selama di Gerakan Pramuka. 

3. Bagi  Pembaca.  Diharapkan  pembaca  dapat  mengetahui  manfaat  dari 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Gerakan Pramuka dalam pengembangan 

pendidikan  karakter  siswa  serta  tertarik  untuk  mengikuti  kegiatan 

ekstrakurikuler Gerakan Pramuka. 


