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ABSTRACT 

 

This research is motivated by the lack of discipline of students. There are 

still many students who violate school rules, such as being late for school, 

littering, rowdy during learning and many other violations committed by students 

due to a lack of discipline in students. One effort to improve student discipline is 

to apply the Scout extracurricular. The purpose of this study was to determine the 

effect of Scout extracurricular to grade V students discipline of SD Negeri 4 

Barenglor, Klaten. 

Researchers use quantitative research methods. The population of this 

research is the grade V students of SD Negeri 4 Barenglor, Klaten with a total of 

30 students. Data collection techniques using questionnaires and documentation to 

find out Scouts extracurricular and student discipline. Researcher's data were 

analyzed with descriptive analysis techniques, analysis prerequisite tests, and 

hypothesis testing. 

The results of the study note that there is a positive and significant effect of 

Scout extracurricular to grade V students discipline of SD Negeri 4 Barenglor, 

Klaten, this is indicated by the value significant of 0,000 < 0,05 which means the 

research hypotesis is accepted and the influence of Scout extracurricular on 

student discipline is 46% and the remaining 54% is influenced by other factors not 

examined by the researcher. 

 

Keywords: Scout Extracurricular, Students Discipline. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kedisiplinan siswa yang masih kurang. 

Masih banyak siswa yang melanggar peraturan sekolah, seperti terlambat masuk 

sekolah, membuang sampah sembarangan, gaduh saat pembelajaran dan masih 

banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa karena kurangnya 

kedisiplinan di diri siswa. Salah satu upaya untuk meningkatkan kedisiplinan 

siswa adalah dengan menerapkan ekstrakurikuler Pramuka. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui pengaruh ekstrakurikuler Pramuka terhadap kedisiplinan siswa 

kelas V SD Negeri 4 Barenglor, Klaten.  

Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini 

adalah siswa kelas V SD Negeri 4 Barenglor, Klaten yang berjumlah 30 siswa. 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket dan dokumentasi untuk 

mengetahui ekstrakurikuler Pramuka dan kedisiplinan siswa. Data peneliti 

dianalisis dengan teknik analisis deskriptif, uji prasyarat analisis, dan uji hipotesis. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 

ekstrakurikuler Pramuka terhadap kedisiplinan siswa, hal tersebut ditunjukan 

dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti hipotesis penelitian 

diterima dan besar pengaruh ekstrakurikuler Pramuka terhadap kedisiplinan siswa 

sebesar 46% dan sisanya 54% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini.   

 

Kata Kunci: Ekstrakurikuler Pramuka, Kedisiplinan Siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dan harus diperoleh  

manusia. Melalui pendidikan, seseorang dapat meraih cita-cita yang telah 

diinginkan. Dengan pendidikan yang diperoleh, menjadikan seseorang lebih 

terpandang, dapat mengembangkan bakat dan kemampuan diri, serta memiliki 

kecerdasan yang lebih baik dan keterampilan sehingga dirinya dapat berkembang 

dan berguna di dalam masyarakat. 

Perubahan seseorang yang asalnya tidak tahu menjadi tahu merupakan hasil 

dari proses belajar dan pembelajaran. “Pembelajaran adalah proses belajar yang 

dibangun oleh guru untuk dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

mengonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan baik 

terhadap materi pelajaran” Abidin (2014). Upaya yang dapat dilakukan oleh 

pendidik dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar yaitu dengan 

menerapkan pendidikan yang mengutamakan pendidikan karakter. Melalui 

pendidikan karakter siswa akan mampu menerima pembelajaran lebih bermakna. 

Pendidikan tidak hanya akademik saja, banyak hal yang dapat diajarkan, misalnya 

pendidikan dalam suatu kegiatan ataupun pendidikan yang bersangkutan dengan 

karakter siswa. Banyak kegiatan sebagai wadah siswa untuk mengembangkan 

karakter siswa yang telah dimiliki, seperti kegiatan Pramuka. 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berlaku dalam pendidikan di 

Indonesia, ditetapkan guna menyempurnakan kurikulum sebelumnya yang 
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memfokuskan pada siswa aktif. Kurikulum ini juga menerapkan pendidikan yang 

mengutamakan karakter. Penanaman pendidikan karakter ini sangat penting untuk 

membentuk kedisiplinan siswa. Salah satu kegiatan untuk penanaman pendidikan 

karakter di sekolah yaitu melalui kegiatan kepramukaan. Terlebih lagi kurikulum 

2013 mewajibkan siswa mengikuti kegiatan Pramuka.  

Kegiatan Pramuka tersebut diperlukan untuk kebutuhan siswa selain di 

bidang akademik. Untuk itu diharapkan pihak sekolah mampu untuk mewadahi 

kegiatan tersebut. Kegiatan Pramuka memiliki kelebihan membangun hubungan 

sosial dengan yang lainya. Menurut Azrul Azwar (2015) kegiatan Pramuka 

bertujuan untuk menjadikan setiap siswa mempunyai jiwa patriotik, disiplin, 

bertaqwa dan juga berjiwa besar. Kegiatan Pramuka bertujuan untuk memiliki 

keperibadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat 

hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, 

sehat jasmani dan rohani. Sikap disiplin memerlukan suatu latihan-latihan dalam 

pelaksanaannya. Terlebih pada anak dalam suatu lembaga sekolah. Batasan 

disiplin dalam penulisan ini merupakan suatu perilaku yang sesuai dengan aturan 

yang berlaku didalam masyarakat baik itu masyarakat sekolah maupun 

lingkungan masyarakat di rumah. Karena perilaku disiplin dalam kehidupan 

merupakan perilaku dalam memenuhi kebutuhan hidup agar sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai. 

Pendidikan sangat penting dalam pembentukan watak siswa dalam 

mengembangkan dan membangun karakter siswa. Pada kenyataanya pendidikan 

di Indonesia saat ini mulai mengalami penurunan kualitas karakter pelajarnya. 

Mulai dari masalah kedisiplinan, kekerasan dan tawuran antar pelajar. Pendidikan 
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sekarang ini umumnya hanya mengedepankan pada aspek keilmuan dan 

kecerdasan siswa. Padahal aspek yang paling penting dalam pendidikan yaitu 

perubahan karakter siswa. Dalam pendidikan saat ini aspek yang mempengaruhi 

moral dan karakter siswa mulai luntur. Pendidikan di sekolah hendaknya 

menyampaikan nilai-nilai atau memberikan pengaruh yang positif terhadap 

peserta didik yang nantinya tercermin dalam kebiasaan baik siswa dan kemudian 

menjadi kedisiplinan. 

Kedisiplinan merupakan hal yang harus dimiliki pada setiap orang. Oleh 

karena itu, kedisiplinan sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya 

kedisiplinan, seseorang akan lebih menghargai waktu. Seseorang akan berhasil 

menyelesaikan suatu kegiatan apabila memiliki sikap disiplin. Disiplin adalah 

suatu sikap yang patuh terhadap keputusan dan perintah, bertanggung jawab 

sesuai perbuatannya, serta dapat menghargai waktu dengan baik. Belajar disiplin 

akan membawa dampak yang sangat baik bagi siswa dalam kemauannya dalam 

belajar. Sikap disiplin diharapkan nantinya dapat meningkatkan daya kemampuan 

belajar bagi siswa. Dengan disiplin akan membawa manfaat yang  bisa dibuktikan 

dengan suatu tindakan nyata.  

Berdasarkan informasi dari guru SD Negeri 4 Barenglor, kedisiplinan siswa 

di SD Negeri 4 Barenglor masih sangat kurang. Masih banyak siswa yang 

melanggar peraturan sekolah, seperti terlambat masuk sekolah, membuang 

sampah sembarangan, gaduh saat pembelajaran dan masih banyak lagi 

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa karena kurangnya kedisiplinan di 

diri siswa. 
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Kedisiplin dalam suatu sekolah sangat dibutuhkan untuk terciptanya 

ketertiban dan keteraturan dalam sekolah tersebut. Oleh karena itu, di dalam 

sekolah dibentuk tata tertib. Dalam hal ini peran sekolah sangat penting untuk 

meningkatkan sikap disiplin dalam diri siswa. Kedisiplinan dapat dilatih melalui 

kegiatan-kegiatan yang positif  yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah melalui 

kegiatan ekstrakurikuler. Salah satunya dengan kegiatan kepramukaan. Dalam 

kegiatan pramuka ini, siswa akan dibiasakan untuk besikap disiplin dalam setiap 

kegiatan yang dilakukan.  

Kegiatan Pramuka ini sangat berkaitan erat dengan kedisiplinan. Pada setiap 

kegiatan ekstrakurikuler Pramuka para anggota dituntut untuk memiliki sikap 

kreatif dalam berinovasi kearah yang lebih baik lagi. Pramuka memiliki nilai-nilai 

yang sangat bagus dalam pembentukan karakter siswa, mereka dilatih dan didik 

untuk membentuk sikap disiplin, kreatif, sopan, dan memiliki kemampuan untuk 

memimpin 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Pengaruh Ekstrakurikuler 

Pramuka Dalam Kurikulum 2013 Terhadap Kedisiplinan Siswa Kelas V SD 

Negeri 4 Barenglor, Klaten Tahun Pelajaran 2019/2020”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang  masalah seperti yang telah dikemukaan di atas, 

maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: “apakah ada pengaruh 

ekstrakurikuler Pramuka dalam kurikulum 2013 terhadap kedisiplinan siswa kelas 

V SD Negeri 4 Barenglor, Klaten?” 
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C. Keaslian Penulisan  

Keaslian peneliti ini pada umumnya mempunyai karakteristik yang relatif 

sama dengan peneliti terdahulu. Tetapi, yang membedakan adalah dalam hal 

kriteria subyek, jumlah dan porsi variabel penelitian atau metode analisis data 

yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Puput Suryani pada tahun 2017 

dengan judul “Pengaruh Kegiatan Pramuka Terhadap Kedisiplinan Siswa Kelas 

VIII SMP Negeri 1 Terusan Nunyai Tahun Ajaran 2016/2017” dengan hasil, 

siswa di SMP Negeri 1 Terusan Nunyai Kelas VIII mengalami peningkatan 

kedisiplinan setelah dilaksanakannya kegiatan Pramuka.  

Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Armia Arjun pada tahun 2014 

dengan judul “Pengaruh Ekstrakurikuler Kepramukaan Terhadap Sikap 

Kepemimpinan Siswa Kelas V SD Se Gugus I Kecamatan Sedayu Kabupaten 

Bantul Tahun Ajaran 2013/2014” dengan hasil, hasil penelitian mendapatkan dari 

r hitung sebesar 0,490 pada proporsi signifikansi 0,00<0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan terdapat pengaruh yang positif antara ekstrakurikuler kepramukaan 

terhadap sikap kepemimpinan siswa kelas V SD se gugus I Kecamatan Sedayu, 

Kabupaten Bantul Tahun Ajaran 2013/2014. 

Dari penelusuran penelitian sejenis, meskipun berkaitan dengan penerapan 

ekstrakurikuler pramuka di berbagai sekolah. Namun penelitian tersebut memiliki 

fokus yang berbeda dengan penelitian yang penulis angkat.  Adapun perbedaan 

peneliti yang peneliti lakukan yaitu terdapat pada subjek dan lokasi atau tempat 

penelitian. Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus pada Bagaimana pengaruh 

ekstrakurikuler pramuka dalam kurikulum 2013 terhadap kedisiplinan siswa kelas 
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V SD Negeri 4 Barenglor, Klaten tahun pelajaran 2019/2020. Dengan demikian, 

penelitian ini sudah memenuhi kriteria kebaruan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk medeskripsikan 

pengaruh ekstrakurikuler Pramuka dalam kurikulum 2013 terhadap kedisiplinan 

siswa kelas V SD Negeri 4 Barenglor, Klaten. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan memberikan manfaat kepada pembaca. Adapun manfaat 

yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Bagi lembaga pendidikan: memberikan wawasan dan inspirasi dalam 

kegiatan belajar melalui program pengembangan kedisiplinan siswa melalui 

ekstrakurikuler pramuka. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peserta Didik 

1) Menjadi sarana untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. 

2) Dapat menumbuhkan ide-ide positif siswa terhadap ekstrakurikuler 

pramuka yang diadakan sekolah. 

b. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan guru lebih berfikir 

 kreatif dalam penanaman nilai-nilai kedisiplinan dan  dapat meningkatkan 

 kedisiplinan siswa. 
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c. Bagi Sekolah                                                                                         

        Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk 

memperhatikan kegiatan positif yang mendukung kedisiplinan siswa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Ekstrakurikuler Pramuka 

1. Pengertian Ekstrakurikuler Pramuka 

Ekstrakurikuler Pramuka adalah kegiatan non-pelajaran formal yang 

dilakukan peserta didik sekolah yang diadakan di luar jam belajar kurikulum 

standar untuk mempelajari kepramukaan. Ekstrakurikuler Pramuka merupakan 

salah satu ekstrakurikuler wajib yang ada di sekolah.  

Kegiatan ekstrakurikuler digunakan sekolah untuk pembinaan peserta didik 

untuk mengembangkan minat dan bakatnya diluar jam pelajaran. Kegiatan 

ekstrakurikuler ini sangat penting bagi siswa karena melalui kegiatan ini peserta 

didik dapat mengasah kemampuannya dan mengembangkan potensi diri sesuai 

minat dan bakat. Pengertian ekstrakurikuler menurut Alwi (2012) yaitu: ”suatu 

kegiatan yang berada di luar program yang tertulis di dalam kurikulum seperti 

latihan kepemimpinan dan pembinaan siswa”. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan 

diluar jam mata pelajaran wajib, jadi siswa diberi kebebasan untuk memilih 

kegiatan ekstrakurikuler yang diminatinya. Menurut Noor (2012) ekstrakurikuler 

adalah: “Kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling 

untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, 

bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan 

oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan 

berkewenangan di sekolah/madrasah”. 
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Kepramukaan merupakan proses pendidikan dalam bentuk kognitif dan 

psikomotorik yang menyenangkan bagi anak-anak dan pemuda dibawah 

tanggungjawab orang dewasa yang dilaksanakan di luar lingkungan sekolah dan 

keluarga, oleh karena itu kegiatan Pramuka diatur dalam Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka. 

Secara harfiah Pramuka dapat diartikan “paling depan”. Kata Pramuka 

merupakan rangkaian dari kata “Pra”, Mu, Karana”. Pra yang merupakan 

singkatan dari kata “praja” yang berarti rakyat atau warga. Mu singkatan dari kata 

“Muda” yang berarti belum dewasa. Ka singkatan dari kata “karana” yang berarti 

perbuatan, penghasilan. Dengan demikian gerakan pramuka berarti gerakan rakyat 

atau warga negara yang masih muda yang sanggup dan menujuh berkarya. 

Selain pengertian diatas, Baden Powell mendefinisikan kepramukaan 

sebagai berikut dalam Sunardi (2016) “kepramukaan ini bukan suatu ilmu yang 

harus dipelajari dengan tekun, bukan pula merupakan kumpulan ajaran-ajaran dan 

naskah-naskah dari suatu buku. Bukan! Kepramukaan adalah suatu permainan 

yang menyenangkan di alam terbuka, tempat orang dewasa dan anak-anak pergi 

bersama-sama, mengadakan pengembaraanbagaikan kakak beradik, membina 

kesehatan dan kebahagiaan, keterampilan dan kesediaan untuk memberi 

pertolongan bagi yang membutuhkan”. 

Tujuan gerakan pramuka mendidik dan membina kaum muda guna 

mengembangkan mental, sosial, moral, spiritual, emosional intelektual dan fisik 

sehingga menjadi manusia berkepribadian, berwatak dan berbudi pekerti luhur, 

menjadi wara negara Indonesia yang berjiwa Pancasila, menjadi anggota 

masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara 
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mandiri serta bersama bertanggung jawab untuk bangsa dan negara, memiliki 

kepedulian terhadap sesame hidup dan alam, lingkungan baik lokal, nasional dan 

internasional menurut Melinda (2013). 

Selain pendapat-pendapat yang ditentukan oleh beberapa definisi mengenai 

kepramukaan, Melinda (2013) mendefinisikan pendidikan kepramukaan adalah 

“Pendidikan non formal yang menunjang pendidikan formal di sekolah dan 

pendidikan informal dalam keluarga yang bertujuan untuk mengembangkan watak 

dan karakter peserta didik.”.  

Pendidikan kepramukaan merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

kepada sejumlah peserta didik di bawah bimbingan orang dewasa dengan melalui 

kegiatan rekreatif, edukatif, kreatif, menantang dan menyenangkan di alam 

terbuka, yang dikemas dalam bentuk berbagai kegiatan sesuai dengan satuan atau 

golongan peserta didik. Pendidikan kepramukaan tidak membeda-bedakan ras, 

golongan dan suku bangsa, terbuka bagi siapapun untuk bersama-sama, belajar 

bersama dan membina diri bersama-sama, termasuk untuk para peserta didik yang 

mengalami kelainan fisik, mental, emosional dan atau sosial. Peserta didik 

berkebutuhan khusus sebagai anggota Pramuka memiliki hak yang sama untuk 

mengikuti berbagai kegiatan kepramukaan sesuai kemampuan dan keterampilan 

yang dimilikinya. Dengan melalui kegiatan yang menarik dan menantang mereka 

dapat memperoleh pengalaman belajar yang diharapkan dapat memberikan 

dampak positif dalam membentuk sikap, nilai-nilai kepribadian yang sesuai 

dengan perkembangan dan kemampuannya. 

Dari beberapa uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ekstrakurikuler 

Pramuka merupakan suatu  kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan di luar jam 
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pembelajaran di sekolah dan diluar lingkungan keluarga yang bertujuan mewadahi 

bakat minat, dan potensi anak untuk dikembangkan secara terus-menerus. 

Kegiatan ekstrakurikuler juga  memberi pengaruh positif bagi peserta didik untuk 

menambah wawasan serta baik untuk membentuk karakter agar peserta didik 

mampu menjadi pribadi yang tangguh dan memiliki jiwa kepemimpinan. 

2. Sifat Kepramukaan 

Menurut Sunardi (2016) berdasarkan resolusi komperensi kepramukaan 

sedunia pada tahun 1924 dikopenhage, Denmark dinyatakan bahwa kepramukaan 

mempunyai tiga sifat atau ciri khas yaitu: 

a. Bersifat nasional, maksudnya bahwa suatu organisasi yang 

menyelenggarakan pendidikan kepramukaan pada suatu negara harusnya 

menyesuaikan pendidikann yaitu dengan keadaan dan kebutuhan wilayahnya. 

Pendidikan dan kepramukaan disesuaikan dengan keadaan dan kepentingan 

masyarakat setempat. Inilah yang menyebabkan pelaksanaan pendidikan 

kepramukaan terkadang berbeda pada suatu daerah dengan daerah lainnya 

dan suatu negara dengan negara lainnya. 

b. Bersifat Internasional, maksudnya bahwa organisasi kepramukaan di negara 

manapun dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan 

dan persahabatan antara sesama Pramuka dan sesama manusia tanpa 

membedakan kepercayaan, agama, golongan, tingkat/ status sosial, suku 

bangsa dan bahasa. 

c. Besifat universal, maksudnya kepramukaan itu dapat berlaku untuk siapa saja 

serta dapat diselenggarakan dimana saja. 
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3. Fungsi Kepramukaan 

Adapun fungsi dari kegiatan kepramukaan menurut pendapat dari Yahya 

(2010) yaitu: 

a. Kegiatan Menarik Bagi Anak dan Pemuda 

Kegiatan menarik disini maksudnya kegiatan yang menyenangkan dan 

mengandung nilai pendidikan, bukan sebagai permainan yang mempunyai 

tujuan dan aturan permainan, bukan pula kegitan yang sekedar hiburan. 

Kegiatan menarik disini adalah kegiatan yang disajikan kepada anak dan 

pemuda dengan dibungkus oleh cerita atau permainan, sehingga anak dan 

pemuda tidak merasa adanya pembinaan langsung dari dirinya. 

b. Pengabdian dan Kewajiban Bagi Orang Dewasa 

Bagi orang dewasa kepramukaan bukan lagi permainan, melainkan 

suatu tugas dan kewajiban yang dilakukan dengan penuh rasa keikhlasan, 

kerelaan dan rasa pengabdian. Orang dewasa mempunyai kewajiban secara 

sukarela membaktikan dirinya, mengembangan pribadi peserta didiknya, serta 

membawanya ketujuan gerak kepramukaan. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan kepramukaan yang 

diterapkan disekolah akan membentuk sikap yang positif bagi siswa, 

utamanya dalam pembentukan sikap rasa keikhlasan, kerelaan berkorban, dan 

rasa pengabdian. Pengembangan sikap-sikap tersebut sangat berguna di 

tengah masyarakat nantinya. 

c. Alat Bagi Masyarakat dan Organisasi 

Kepramukaan merupakan alat bagi masyarakat untuk membentuk 

warga masyarakat yang dicita-citakan, yang diperlukan bagi perkembangan 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan oleh 

peneliti, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah terdapat pengaruh positif 

dan signifikan antara ekstrakurikuler Pramuka terhadap kedisiplinan siswa kelas 

V SD Negeri 4 Barenglor, Klaten dengan persamaan Y = 81,907 + 0,347. Dengan 

menunjukan nilai signifikan (Sig) sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti hipotesis 

penelitian diterima dan besar pengaruh ekstrakurikuler Pramuka terhadap 

kedisiplinan siswa sebesar 46% dan sisanya 54% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini.   

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, ada beberapa saran yang dapat 

disampaikan, yaitu: 

1. Bagi Guru 

 Guru diharapkan mampu memberikan motivasi kepada siswa agar lebih 

bersemangat dalam mengikuti kegiatan yang mendukung kedisiplinan siswa, 

seperti kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. 

2. Bagi Siswa 

 Siswa diharapkan agar lebih giat dan selalu semangat dalam mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler Pramuka yang diadakan di sekolah. 
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3. Bagi Sekolah 

 Pihak sekolah diharapkan mampu meningkatkan fasilitas dan mendukung 

segala kegiatan positif bagi pengembangan karakter siswa, seperti kegiatan 

ekstrakurikuler Pramuka. 

4. Bagi Peneliti 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi peneliti selanjutnya yang 

akan meneliti permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda. 
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