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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti tentang “Studi Analisis 

Pendidikan Karakter Islami Dalam Ekstrakurikuler Pramuka di SMA NU 05 

Brangsong Kendal” dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pendidikan karakter Islami melalui ekstrakurikuler Pramuka di SMA NU 

05 Brangsong dapat terlaksana dengan baik. Adapun proses untuk 

membentuk karakter peserta didik yaitu melalui proses pemahaman, 

pembiasaan perbuatan yang baik, dan teladan yang baik dari para guru dan 

pembina. Dengan demikian, dapat terwujud nilai-nilai karakter Islami bagi 

para peserta didik. 

2. Nilai-nilai Pendidikan karakter Islami yang terkandung dalam kegiatan 

kepramukaan di SMA NU 05 Brangsong yang sesuai dengan poin-poin dari 

Dasadarma antara lain: Beriman dan Bertakwa/ Religius, Tanggung jawab 

dan Amanah, Cinta Tanah Air, Disiplin, Mandiri, Kerja sama, Hormat dan 

Patuh, Cinta Kebersihan, Pemaaf, Sopan, dan Bersedekah. Semua nilai-

nilai tersebut telah tertanam dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan 

sehari-hari oleh peserta didik. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan, peneliti akan 

memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain. 

Bagi peserta didik agar senantiasa meningkatkan kemampuan dan karakter 

yang baik untuk membentengi diri dalam pergaulan yang sesuai dengan ajaran 

agama Islam. Untuk peneliti selanjutnya, semoga dapat memperbaiki dan 

mengembangkan objek penelitian sehingga pendidikan di Indonesia khususnya 

dalam pendidikan kepramukaan menjadi lebih terukur dan terarah sesuai 

dengan tujuan pendidikan di Indonesia. 
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C. Kata Penutup 

Syukur Alhamdulillah dengan Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah 

SWT, peneliti bisa berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Meskipun 

jauh dari kesempurnaan, dengan bekal kemampuan semaksimal mungkin, 

peneliti berhasil menulis tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya dengan harapan 

bermanfaat, khususnya bagi peneliti dan pembaca pada umumnya. 

Peneliti berdoa, mudah-mudahan hasil penelitian ini menjadi amal 

ibadah peneliti lewat kerja dalam dunia ilmu pengetahuan. Tegur sapa yang 

konstruktif sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan tulisan ini, mengingat 

pepatah “tiada gading yang tak retak”. Semoga Allah senantiasa melimpahkan 

selamat-Nya kepada peneliti dan sekalian pembaca budiman. Amiin. 

Wallahu a’lam bi as shawab 


