
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan yang sudah 

disintesakan antara konsep teori dan fakta dilapangan mengenai kegiatan 

ekstrakurikuler Pramuka dalam membangun nilai karakter gotong royong di 

sekolah dasar, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan sebagai 

berikut: 

1. Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dimulai dari:  

a. Perencanaan Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka  

1) Manajemen waktu  

Proses pembelajaran kegiatan Pramuka berdasarkan hasil penelitian 

diselenggarakan setiap hari Sabtu yang dimulai pukul 11.00-13.00 

WIB. Dalam hal ini dilakukan sebagai bentuk kewajiban yang 

harus dijalani sebagai mata pelajaran wajib dan ekstrakurikuler 

wajib sebagaimana landasan yuridis yang mengatur tentang 

gerakan Pramuka pada lampiran II Permendikbud No.63 Tahun 

2014 tentang Gerakan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib.  

2) Tersedianya sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses pembelajaran 

kegiatan Pramuka sangat memadai dan layak pakai, sebagaimana 

hasil observasi dan dokumentasi telah membuktikan sebagaimana 
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terlampir dengan dipedomani oleh panduan observasi dan 

dokumentasi. 

3) Tersedianya sumber daya manusia 

Sumber daya manusia dalam mendukung proses pembelajaran 

Pramuka di SD Negeri Deresan terdapat satu orang Kepala 

Sekolah, satu Koordinator Pembina Pramuka SD Negeri Deresan, 

dan jajaran Para Pembina serta diikuti beberapa mahasiswa yang 

magang dengan memegang kendali seluruh siswa yang mengikuti 

Pramuka berjumlah 158 orang dari golongan siaga dan 

penggalang.. 

4) Manajemen keuangan  

Hasil penelitian menerangkan menurut pengakuan pihak pimpinan 

sekolah sudah mampu memberikan kontribusinya secara maksimal 

dari anggaran untuk ekstrakurikuler Pramuka walaupun sebenarnya 

terdapat kontradiksi. 

5) Minat siswa  

Kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di sekolah ini sangat diminati 

dan disenangi oleh semua siswa, karena Pramuka mengajak untuk 

bermain sambil belajar, bertepuk riang, bersenang tawa sambil 

bernyanyi dan sebagainya.  

b. Pelaksanaan pada proses pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler 

Pramuka dalam membangun nilai karakter gotong royong sebagaimana 

tertuang dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yaitu:  



1) Perencanaan program pembelajaran Pramuka 

Proses pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler Pramuka SD Negeri 

Deresan hanya memiliki RPP dan silabus yang mengacu kepada 

buku panduan Pramuka Syarat Kecakapan Umum (SKU) dan untuk 

program kerja lainnya tidak ada. 

2) Metode yang diterapkan  

Melalui metode bermain game (permainan), yel-yel, demonstrasi 

(unjuk diri), metode keteladanan, metode pembiasaan dan metode 

pendampingan. 

3) Media yang digunakan  

Selama proses pembelajaran ekstrakurikuler Pramuka SD Negeri 

Deresan, tidak terlihat media satupun yang digunakan dalam 

pembelajaran namun mereka hanya memiliki tongkat yang tidak 

sesuai dengan jumlah siswa yang ikut Pramuka dan hanya 

mengandalkan buku saku saja.  

4) Kompetensi yang digali melalui ekstrakurikuler Pramuka untuk 

membangun karakter gotong royong 

Kompetensi yang dibangun dalam Pramuka lebih mengedepankan 

aspek sosial namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa 

kompetensi lain.  

5) Materi pembelajaran Pramuka yang memuat karakter gotong 

royong 
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Materi kegiatan Pramuka yang membangun karakter gotong royong 

adalah Baris-berbaris, menyanyikan Lagu nasional, Permainan 

Pramuka (Game), Tali, Simpul, Ikatan  Dan Pioneering, Tepuk 

Pramuka, Upacara bendera atau apel, dan terakhir adalah Pesta 

Siaga untuk Siaga dan perkemahan (camping) untuk penggalang. 

6) Evaluasi proses pembelajaran ekstrakurikuler Pramuka 

Evaluasi yang dilakukan di SD Negeri Deresan adalah hanya 

sebatas menulis dan menghafal konten dari buku SKU (Syarat 

Kecakapan Umum) saja. 

c. Evaluasi dalam penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka 

1) Kontribusi Pramuka untuk sekolah 

Ekstrakurikuler Pramuka sudah banyak berkontribusi demi sekolah 

terlihat dari nama Pramuka SD Negeri Deresan yang sudah dikenal. 

2) Dukungan Wali murid 

Apapun kegiatan di sekolah sebagai penunjang demi 

perkembangan minat dan bakat, orang tua tetap dukung, dan 

harapannya orang tua mengajak interaksi dengan anaknya selama 

perkembangan di sekolah.  

d. Output yang diharapkan dari nilai karakter gotong royong dalam 

penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka bahwa 

ekstrakurikuler Pramuka ini menjadi alat untuk menggapai 

keberhasilan dalam mewaujudkan mimpi dan cita-cita anak bangsa, 



karena semua yang akan diwujudkan nanti, harus dibentuk mulai sejak 

dini. 

2. Kandungan nilai yang terdapat pada kegiatan ekstrakurikuler Pramuka 

adalah nilai gotong royong yang memiliki butir-butir nilai seperti: 

Menghargai, Demokrasi, Toleransi, Empati, Musyawarah, Tolong 

menolong, Anti diskriminasi, Kerelawanan. Kegiatan yang dilakukan 

terdapat nilai karakter gotong royong di sekolah, melalui upacara bendera 

setiap senin, piket kebersihan di kelas, kegiatan senam sehat setiap Jumat 

dan kegiatan jumat bersih. 

3. Faktor penghambat dalam penelitian di SD Negeri Deresan mengenai 

pembentukan nilai karakter gotong royong melalui kegiatan 

ekstrakurikuler Pramuka ini yaitu Cuaca, Pembiayaan, Kurangnya 

ketersediaan media, Ketidakmampuan manajemen siswa selama 

pembelajaran, Lemahnya system penilaian (evaluasi) dan faktor 

pendukung dalam penelitian ini yaitu Sarana Prasarana yang memadai 

dan Dukungan penuh orang tua. 

 
B. Implikasi 

Penelitian dalam bidang pendidikan yang telah dilakukan ini memiliki 

implikasi yang ditimbulkan dalam bidang pendidikan dan penelitian – 

penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Perlu diketahui bersama, bahwa 

penelitian yang dilakukan ini bukan semata menjustifikasi suatu objek 

penelitian yang dianggap tidak baik, melainkan sebuah koreksi atau 
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memperbaiki keadaan, dimana mengharuskan untuk melakukan perbaikan 

demi masa akan yang lebih baik lagi.  

Perbaikan yang disarankan sudah diterangkan sebelumnya, yaitu terkait 

sistem program kerja, sistem Pembinaan Pramuka, manajemen peserta didik, 

manajemen pembiayaan, perlunya ketersediaan media pembelajaran sebagai 

pendukung pembelajaran, dan lemahnya sistem penilaian (evaluasi). 

Perbaikan-perbaikan ini diharapkan akan terwujud dan mampu memberikan 

sesuatu yang lebih baik lagi atas nama sekolah tersebut demi kebaikan 

bersama.  

Oleh karena itu, Implikasi dari hasil penelitian ini juga sebagai bentuk 

ilustrasi mengenai penyelenggaraan, perencanaan, proses pembelajaran, 

evaluasi serta faktor penghambat  dan faktor pendukung mengenai kegiatan 

ekstrakurikuler Pramuka dalam membangun karakter gotong royong pada 

siswa. Kemudian menjadi bagian dari informasi terkini mengenai nilai karakter 

yang diperoleh melalui kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. Selanjutnya, 

menjadikan informasi, mengenai faktor penghambat dan pendukung dalam 

menyelenggarakan pendidikan karakter gotong royong pada ekstrakurikuler di 

sekolah ini. Terakhir, membangun Hubungan komunikasi yang baik 

merupakan hal yang penting oleh pihak sekolah dengan Pembina Pramuka 

maupun pihak mitra pemangku kepentingan lainnya yang dianggap mampu 

mendukung program ekstrakurikuler tersebut. 

 

 



C. Saran  

1. Kepala Sekolah 

Kepala Sekolah hendaknya ke depan lebih support  soal apapun khususnya 

pembiayaan dan ketersediaan media pada ekstrakurikuler Pramuka agar 

proses pembelajaran dan kegiatan lainnya menjadi lebih baik lagi 

2. Wali Kelas 

Wali kelas hendaknya memberikan contoh keteladanan, pendampingan, 

penguatan,intervensi dan kebiasaan (budaya) di dalam kelas maupun luar 

kelas melalui kegiatan pembelajaran, tugas kelompok, metode 

pembelajaran, materi pembelajaran, membuat media pembelajaran dan 

lainnya sehingga mampu menumbuhkan semangat gotong royong pada diri 

siswa. 

3. Koordinator Dewan Pembina Pramuka 

Koordinator Dewan Pembina Pramuka diharapkan mampu menjadi teladan 

bagi para Guru dan Pembina untuk lebih expert lagi dibidang Pramuka 

baik ikut KMD maupun KML. Juga tidak hanya itu memberi contoh 

keteladanan terhadap siswa dalam membangun karakter gotong royong 

melalui kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di sekolah dasar.  

4. Pembina Pramuka 

Pembina Pramuka hendaknya diharapkan kontribusi terbaiknya dalam 

mengajar dengan berbagai kreatifitas yang diharapkan agar mampu 

merangsang siswa lebih aktif dan kreatif mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler Pramuka. Sekaligus, Pembina Pramuka diharapkan mampu 
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menjadi orang tua, kakak, senior bahkan jadi teman yang baik untuk 

membentuk kepribadian siswa tersebut.  

5. Wali Murid 

Para wali murid hendaknya senang dan bahagia melihat perkembangan 

anaknya tumbuh menjadi mandiri, dewasa, bersikap bijaksana, tidak ingin 

merepotkan orang lain, tolong menolong, kerjasama, gotong royong dan 

karakter lainnya yang ditumbuhkan melalui kegiatan ekstrakurikuler 

Pramuka. Disini butuh dukugan bersifat moril dan materi pastinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


