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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari serangkain pembahasan diatas, pada bab ini akan penulis 

kemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan skripsi ini sekaligus saran – 

saran yang ditujukan pada pihak – pihak yang terkait dengan topik 

pembahasan. Adapun kesimpulan yang dimaksud dalam kaitannya dengan 

penanaman nilai karakter religius melalui kegiatan perkemahan sabtu minggu 

di SDI Al Hidayah Samir Ngunut adalah sebagai berikut:  

1. Penanaman nilai ikhlas melalui kegiatan Perkemahan Sabtu Minggu di SDI 

Al Hidayah Samir Ngunut Tulungagung dapat ditanamkan melalui niat, 

melakukan kegiatan bakti sosial melalui kegiatan berbagi, dan menjalankan 

tugas secara sukarela melalui kegiatan pemungutan sampah. Dengan niat 

yang sungguh – sungguh dan didasarkan semua atas Allah maka siswa 

tersebut akan mendapatkan keikhlasan dalam melakukan segala hal. 

2. Penanaman nilai amanah melalui kegiatan Perkemahan Sabtu Minggu di 

SDI Al Hidayah Samir Ngunut Tulungagung dengan melakukan kegiatan 

musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pemilihan pemimpin regu dari 

instruksi kakak Pembina, menjalankan tanggung jawab dari kakak 

Pembina, melakukan semua tugas yang diberikan dengan sungguh – 

sungguh, dan menjalani sanksi yang diberikan kakak Pembina jika 
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berkhianat. Kegiatan tersebut dilakukan atas dasar tanggung jawab dan 

kesungguhan.  

3. Penanaman nilai teladan melalui kegiatan Perkemahan Sabtu Minggu di 

SDI Al Hidayah Samir Ngunut Tulungagung dilakukan melalui kakak 

Pembina memberikan contoh sikap disiplin diri melalui penampilan, tata 

bicara, tata sikap, salat tepat waktu dan melaksanakan salat berjamaah yang 

mencerminkan pribadi baik diri seorang pramuka, menunjukkan pemikiran 

yang cerdas dari kakak Pembina dalam hal mengonsep kegiatan dengan 

pengonsepan satu langkah satu tujuan. Sehingga jika dilihat kakak 

pembinanya kompak dan sikap tegas yang ditunjukkan kakak pembina 

ketika melakukan kesalahan.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagi IAIN Tulungagung 

Diharapkan untuk lebih serius dalam penyelenggaraan kegiatan akademik 

yang menunjang bagi mahasiswa dalam meningkatkan profesionalitas 

sebagai tenaga pengajar yang nantinya dapat memberikan kontribusi 

terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah atau dimadrasah yang 

berbasis islam maupun umum. 

2. Bagi Pembina Pramuka 

Dalam proses kegiatan persami, hendaknya kakak pembina memfasilitasi 

atau terus melanjutkan kegiatan – kegiatan kepramukaan yang sudah ada 
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untuk terus dikembangkan dan terus meningkat untukn mencapai tujuan 

yang maksimal. Dan diharapkan dengan adanya kegiatan – kegiatan yang 

sudah ada dan menarik minat dan bakat adik – adik Pramuka, hendaknya 

hal tersebut dimaknai menjadi hal – hal yang memang harus dikhususkan 

atau diistimewakan. 

3. Bagi peserta didik 

Dengan adanya banyak kegiatan kepramukaan yang telak dilaksanakan 

dan acap kali diulangi, diharapkan adek – adek tetap semangat, tambah 

semangat dan terus semangat dalam menjalani kegiatan pramuka karena 

dengan mengikuti kegiatan pramuka tidak akan rugi. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan peneliti selanjutnya mengkaji 

lebih mendalam tentang penanaman nilai religius dan penelitian ini bisa 

dijadikan acuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai topik dan fokus 

yang serupa sehingga akan memperkaya temuan penelitian ini. 

 

 

 

 


