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BAB V

 PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, mengenai 

implementasi nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di 

SMK Al Ma’shum Sidodadi Kisaran Tahun Pelajaran 2016/2017, maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler Pramuka. Kegiatan-kegiatan Pramuka juga dapat dikatakan 

sebagai sarana praktek langsung atas teori-teori Pancasila yang telah dipelajari di 

dalam pendidikan formal. Adapun kesimpulan atas hasil penelitian dan 

pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka 

di SMK Al Ma’shum Sidodadi Kisaran Tahun Pelajaran 2016/2017 dapat 

dilihat pada (a) Sila pertama seperti dalam kegiatan latihan upacara setiap 

hendak memulai maupun mengakhiri kegiatan Pramuka selalu didahului dan 

diakhiri dengan berdo’a kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini melatih 

anggota Pramuka dalam menanamkan nilai-nilai religi. Selanjutnya nilai-nilai 

Pancasila yang dominan dan terkait yaitu pada sila kemanusiaan yang adil 

dan beradab dan Persatuan Indonesia. (b) Sila kedua yaitu dalam kegiatan 

Pramuka Latihan Baris-berbaris, latihan LBB siswa diajarkan untuk patuh 

terhadap aturan yang berlaku dalam baris-berbaris, patuh terhadap perintah 

yang diberikan oleh pemimpin. Nilai-nilai Pancasila yang dominan dan 

terkait yaitu pada sila Persatuan Indonesia dan Keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia.  
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 (c) Sila ketiga dalam kegiatan Pramuka adanya kegiatan penjelajahan 

alam/petualangan. Kegiatan ini dapat menjunjung tinggi nilai rasa cinta 

terhadap tanah air. Nilai-nilai Pancasila yang dominan dan terkait yaitu pada 

sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan Keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. (d) Sila keempat dalam kegiatan Pramuka anggota Pramuka 

belajar mengambil keputusan melalui musyawarah seperti dalam pemilhan 

ketua kelompok. Selain itu Penyampaian saran atau usul harus 

mengutamakan kepentingan bersama, Nilai-nilai Pancasila yang dominan dan 

terkait yaitu pada Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan Keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (d) Sila kelima dalam kegiatan Pramuka 

adanya permainan/games, yang menimbulkan semangat kerjasama antara 

anggota, mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam setiap permainan, dan 

juga bersikap jujur dalam permainan. Nilai-nilai Pancasila yang dominan dan 

terkait yaitu pada sila Persatuan Indonesia dan Sila kemanusiaan yang adil 

dan beradab.

2. Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka 

di SMK Al Ma’shum Sidodadi Kisaran melibatkan semua warga sekolah baik 

Ketua yayasan yang berkontribusi dalam menaungi, menerima masukan dan 

saran, serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan, Selanjutnya 

kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang menerima surat disposisi, dan 

menindaklanjuti prihal kegiatan kepramukaan, guru, staf pegawai, Pembina 

Pramuka yang melatih anggota Pramuka, serta seluruh siswa. 
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3. Faktor yang mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan 

ekstrakurikuler Pramuka di SMK Al Ma’shum Sidodadi Kisaran adalah 

sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan Faktor yang menghambat 

implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di 

SMK Al Ma’shum Sidodadi Kisaran adalah ketidakhadiran siswa disebabkan 

kegiatan Pramuka bersifat sukarela.

B. Saran 

1. Bagi Anggota Pramuka

Anggota Pramuka diharapkan lebih memahami tugas dan tanggung jawab 

yang diemban sebagai Anggota Pramuka dan semua pihak dapat saling 

bekerja sama agar pelaksanaanya sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia 

yaitu Pancasila.

2. Bagi Pihak Sekolah 

Kemajuan suatu kegiatan dapat terwujud jika ada dukungan dari pihak 

yayasan atau kepala sekolah. Untuk itu harapannya agar selalu kontinue 

dalam memberikan perhatian terhadap kegiatan Pramuka yang ada di 

SMK Al Ma’shum Sidodadi Kisaran. 

3. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti masih banyak kekurangan dalam 

menguraikan dan mengamati implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam 

kegiatan Pramuka yang ada di SMK Al Ma’shum Sidodadi Kisaran, maka 

diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar lebih baik lagi dari penelitian 

ini.


