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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui proses wawancara 

dan observasi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi nilai-nilai sila 

kedua melalui kegiatan organisasi pramuka SMP Negeri 1 Kalis, adapun 

indikatornya penyimpulannya adalah sebagai berikut: 

1. Bentuk-bentuk implementasi nilai-nilai sila kedua melalui kegiatan 

organisasi pramuka di SMP Negeri 1 Kalis Kecamatan Kalis Kabupaten 

Kapuas Hulu sudah terbentuk melalui kegiatan pramuka seperti, upacara 

bendera, peraturan baris-berbaris (PBB) dan perkemahan sehingga tercipta 

suatu kepribadian mandiri, peduli sesama, mampu menjaga 

lingkungannya, menjaga kekompakkan, saling kerja sama, menjaga 

persatuan dan tentunya terampil. 

2. Pengintegrasian nilai-nilai sila kedua melalui kegiatan organisasi pramuka 

di SMP Negeri 1 Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu 

diingtegrasikan melalui dasa darma pramuka, yang berbunyi cinta alam 

dan kasih saying sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, rela 

menolong dan tabah, bertanggung jwab dan dapat dipercaya, diwujudkan 

melalui tingkah laku mereka seperti, saling menghargai antara pemeluk 

agama, bertanggung jawab dalam setiap tindakan, menjaga kebersihan 
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lingkungan sekolah, setiap menolong tidak meminta pamrih, bisa 

menghargai orang lain, mengerti lambang negara indonesia, membuang 

sampah pada tempatnya, berani membela yang lemah. 

3. Faktor-faktor penghambat implementasi nilai-nilai sila kedua melalui 

kegiatan organisasi pramuka di SMP Negeri 1 Kalis Kecamatan Kalis 

Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya keteladanan guru, disiplin, dan 

tanggung jawab menunjukkan segala tingkah lakunya, menaati tata tertib 

digejala aspek kehidupan, baik agama, budaya, pergaulan dan sekolah, 

kesadaran manusia akan tingkah laku, dan sikap seseorang terhadap apa 

yang dilihat serta dirasakan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, ada beberapa yang perlu 

diperhatikan sehubungan dengan implementasi nilai-nilai sila kedua telah 

dilakukan melalui kegiatan organisasi pramuka di SMP Negeri 1 Kecamatan 

Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu sebagai berikut:  

1. Semua identitas bangsa Indonesia baik itu bendera merah putih, lagu 

kebangsaan indonesia raya, burung garuda dan lain sebagainya merupakan 

simbol, untuk itu, diharapkan sebagai anggota Pramuka agar memiliki jiwa 

yang bangga menjadi bangsa Indonesia. 

2. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan 

martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengakui 

persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara 

sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap 
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tenggang rasa, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang 

lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan 

kemanusiaan, berani membela keadilan dan kebenaran, bangsa indonesia 

merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, 

mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan 

bangsa lain, harus terus ditumbuhkan dalam diri jiwa anggota pramuka 

agar organisasi pramuka bisa berkembang dan maju dengan pesat. 

3. Disarankan untuk lebih tekun lagi dalam melaksanakan nilai-nilai sila 

kedua agar tidak ada lagi faktor-faktor penghabat dalam pelaksanaan nilai-

nilai sila kedua. 




