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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan telaah yang mendalam tentang nilai-nilai Islam dan 

melakukan penelitian tentang implementasi pembelajaran nilai-nilai Islam 

dalam kegiatan pramuka di MTs Se-Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mencakup nilai ilāhiyyah dan nilai insāniyyah. yang dilakukan oleh 

kamabigus, wakamabigus dan pembina pramuka kepada santri agar 

pengembangan pembelajaran nilai-nilai Islam dapat benar-benar 

merefleksikan dalam kehidupan nyata dengan memberikan pembiasaan, 

latihan, dan pengamalan terhadap nilai-nilai Islam. adapun nilai-nilai islam 

dalam pramuka di MTs Se-Kecamatan Tampan sebagai berikut: 

a. Berdoa bersama-sama pada upacara pembukaan dan penutupan latihan 

pramuka. 

b. melaksanakan sholat berjama’ah setiap shalat fardu 

c. Melaksanakan mujahadah dan Istighosah 

d. Melakukan tadarus Al-Qur’an 

e. Melakukan bakti sosial (Baksos) 

f. Melakukan reboisasi (penanaman pohon) 

g. Melaksanakan penyembelihan hewan kurban 

h. Melaksanakan renungan dan penyucian diri (tazkiyyah) 

i. Membersihkan Lokasi Kegiatan Pramuka  
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2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi pembelajaran 

nilai-nilai Islam dalam kegiatan pramuka di MTs Se-Kecamatan Tampan. 

- Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran nilai-nilai islam 

dalam kegiatan pramuka di MTs Se-Kecamatan Tampan adalah SDM 

yang berkompeten dan seratus persen beragama islam serta 

berpendidikan tinggi (sarjana), sarana dan prasarana yang membantu 

kelancaran proses pembelajaran nilai-nilai islam. 

- adapun yang menjadi faktor penghambat adalah budaya eksternal. 

budaya eksternal ini sudah merasuk pada jiwa peserta didik, sehingga 

membuat proses pembelajarannya membutuhkan ekstra kesabaran. 

adanya pembina pramuka yang berlatar belakang pendidikan umum 

yang masih minim penghayatan agamanya, sehingga berdampak pada 

persepsi yang berbeda di lapangan dalam memberikan materi nilai-nilai 

islam. adanya latar belakang peserta didik yang yang berasal dari SD 

sehingga dalam hal penguasaan agama masih kurang. 

B.  Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka berikut akan diutarakan 

beberapa pemikiran sebagai masukan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 

MTs Se-Kecamatan Tampan dalam pelaksanaan pembelajaran nilai-nilai Islam 

dalam kegiatan Pramuka, yaitu: 

1. Ada baiknya dibentuk sebuah tim khusus pengembangan pembelajaran 

nilai-nilai islam dalam kegiatan pramuka yang secara khusus membuat 

kurikulum pramuka yang berbasis nilai-nilai Islam yang dapat dijadikan 
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acuan, rujukan dan landasan dalam membimbing, membina, melatih dan 

mendidik peserta didik melalui kegiatan kepramukaan, sehingga nilai-nilai 

islam menjadi pondasi penyelenggaraan pendidikan dan seluruh kegiatan 

di MTs Se-Kecamatan Tampan. 

2. Upaya untuk menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait, khususnya 

kerja sama dengan orang tua peserta didik agar dapat melakukan 

pengamatan kepada putra dan putrinya di rumah dan di lingkungannya 

sebagai masukan bagai madrasah dalam melakukan evaluasi.  

3. Pramuka islam mempunyai prospek dan sangat diharapkan oleh 

masyarakat, apabila sistem dalam pengembangan pembelajarannya telah 

terbentuk dan pembina pramuka tetap mempunyai komitmen yang kuat 

akan pentingnya moral dan nilai-nilai keagamaan bagi bekal peserta didik 

di masa yang akan datang dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan dan di 

lingkungan masyarakat. 

4. Hendaknya, seluruh siswa yang mengikuti kegiatan nilai-nilai islam dalam 

kegiatan pramuka dapat terus meningkatkan disiplin diri dan termotivasi 

agar lebih baik. 

5. Hendaknya Pembina dapat terus menumbuhkan dan menegakkan 

kedisiplinan siswa yang akhirnya diharapkan akan berpengaruh terhadap 

peningkatan belajar, kehidupan sehari-hari, bakhan tertanam hingga di 

masa depan. 

6. Hendaknya orang tua mendukung secara penuh keaktifan dalam kegiatan 

pramuka dan dalam hal itu sekolah memiliki kewajiban untuk memberikan 
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sosialisasi serta penjelasan mengenai pentingnya kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka bagi siswa. 

7. Hendaknya, baik pemerintah pusat dan daerah mendukung secara penuh 

melalui pendanaan untuk menunjang sarana dan prasarana kegiatan 

pramuka. 

8. Hendaknya, sekolah terus mengembangkan jaringan kerja sama dengan 

pihak lain untuk menyelenggarakan program pembelajaran nilai-nilai 

islam di MTs se-Kecamatan Tampan. 

 


