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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam masa pergaulan dikalangan pemuda-pemudi yang semakin tidak 

menentu dan menjurus kearah pergaulan bebas, maka kehadiran gerakan 

pramuka sebagai suatu wadah pendidikan bagi anak-anak dan pemuda yang 

dilaksanakan diluar lingkungan pendidikan keluarga dan lingkungan sekolah. 

karena pentingnya pendidikan (pramuka) maka ia tidak dapat berdiri sendiri, ia 

merupakan kesatuan utuh dari pendidikan keluarga dan sekolah yang satu sama 

lain harus saling melengkapi, saling mendukung dan tentunya saling serasi.
1
 

Gerakan Pramuka adalah badan non-pemerintah yang berusaha 

membantu pemerintah dan masyarakat dalam membangun masyarakat dan 

bangsanya, khususnya dalam bidang pendidikan, melalui kegiatan 

kepramukaan dengan menggunakan prinsip dasar metodik pendidikan 

pramuka. yakni tertera pada Dasa Dharma Pramuka yang berbunyi : 

1. Taqwa kepada Tuhan yang maha Esa 

2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia 

3. Patriot yang sopan dan ksatria 

4. Patuh dan suka bermusyawarah 

5. Rela menolong dan tabah 

6. Rajin, terampil dan gembira 
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7. Hemat, cermat dan bersahaja 

8. Disiplin, berani dan setia 

9. Bertanggung jawap dan dapat dipercaya 

10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.
2
 

Dari bunyi butir-butir Dasa Dharma diatas secara jelas telah 

menggambarkan nilai-nilai pendidikan Islam, yakni kaitannya dengan 

hablumminalloh dan hablumminannas. 

Pendidikan kepramukaan di Indonesia merupakan salah satu segi 

Pendidikan nasional dan penting serta merupakan bagian dari Sejarah 

Perjuangan Bangwa Indonesia. namun dewasa ini Pendidikan Pramuka mulai 

kurang diminati bahkan ada beberapa sekolah yang tidak memberikan 

pendidikan Pramuka di sekolahnya, karena mereka menganggap pramuka 

sudah ketinggalan zaman (kuno) dan dari sebagian wali murid sendiri 

beranggapan bahwa pendidikan pramuka tidak penting, dengan anggapan 

bahwa pendidikan pramuka itu hanya sekedar bernyanyi dan bertepuk tangan 

saja. 

Pendidikan merupakan sesuatu yang kompleks, dinamis dan unik, 

sehingga tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan dengan satu teori saja. 

oleh karena itu, para ahli dan pakar pendidikan dituntut untuk 

mengembangkan teori-teori pendidikan yang mampu menjawab problem 
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pendidikan yang dialami peserta didik dalam kehidupan yang semakin 

kompleks ini.  

Selama ini, pendidikan lebih diorientasikan pada kepentingan jangka 

pendek, yaitu perolehan nilai “Ujian Nasional” (UN) yang tinggi agar peserta 

didik lulus dan dapat leluasa memilih berbagai sekolah dengan jurusan yang 

paling disukai, baik oleh orang tua maupun anak. sehingga, pendidikan telah 

kehilangan makna esensialnya, yaitu menghasilkan kepribadian manusia yang 

matang secara intelektual, emosional dan spiritual. Karena itu, komponen 

esensial kepribadian manusia adalah nilai (value) dan kebajikan (virtues). 

Nilai dan kebajikan ini harus menjadi dasar pengembangan kehidupan 

manusia yang memiliki peradaban kebaikan dan kebahagiaan secara 

individual maupun sosial. Ahmad Bahruddin juga menjelaskan,  bahwa: 

“Proses pembudayaan adalah dasar yang tepat untuk mengungkapkan 

tentang bagaimana menggambarkan manusia sebagai makhluk yang 

senantiasa terlibat dalam proses pendidikan, baik yang dilakukan 

terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. pendidikan dijadikan 

sasaran, kerena secara hierarkis dapat dirunut pada sesuatu yang ideal 

dan kemudian disebut dengan nilai-nilai, yang seterusnya menjadi 

landasan prinsip-prinsip moral”.
3
 

 

Pengembangan kepribadian peserta didik merupakan inti dari 

pengembangan kegiatan ekstrakurikuler. karena itu, profil kepribadian yang 

matang atau kaffah. merupakan tujuan utama kegiatan ekstrakurikuler. matang 

berarti mampu mengaktualisasikan diri, sedangkan kaffah adalah perwujudan 
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segala perilaku (ucapan, pikiran dan tindakan) yang selalu diperhadapkan 

kepada Allah SWT.
4
 

Sebelum penerapan PAKEM sebenarnya sudah ada metode yang 

serupa, yakni Pramuka. bukan menjadi hal yang tabu untuk memasukkan mata 

pelajaran di sekolah ke dalam materi pramuka, termasuk pembelajaran nilai-

nilai Islam. karena kegiatan ini sebagai suatu proses pendidikan bagi anak-

anak dan remaja, bahkan generasi muda yang pelaksanaannya berdasarkan  

pada situasi dan kondisi serta dunia peserta didik, yakni berbentuk kegiatan-

kegiatan yang mengandung kaidah-kaidah pendidikan yang bertujuan 

mendidik, menarik dan menyenangkan.  

Kepramukaan merupakan proses pendidikan luar lingkungan keluarga 

dan sekolah dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat 

teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka yang sasaran akhirnya 

adalah pembentukan watak. oleh karena itu aktifitasnya perlu diberi muatan 

edukatif yang jelas dan dipersiapkan secara sistematis. salah satu komponen 

yang terpenting dari pendidikan non formal (pendidikan kemasyarakatan) 

adalah pendidikan nilai dalam hidup,
5
 yang menurut Soedijarto adalah: 

“Pendidikan yang menunjuk pada proses yang sengaja direncanakan 

oleh pendidik dan dialami oleh anak didik/peserta didik  dalam bentuk 

interaksi antara pendidik-anak didik-lingkungan pendidikan-dan materi 

pendidikan, dengan maksud agar para anak didik/peserta didik 

mengalami perubahan, baik dalam tingkah laku, sikap, pengetahuan, 

ketrampilan, kemampuan maupun nilai yang diinginkan. perubahan 

dalam hal-hal itu tidak hanya terjadi karena proses pendidikan 

melainkan dapat juga terjadi dalam proses interaksi sosial lainnya, baik 
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dalam bentuk pergaulan dan pertemuan antar manusia maupun antar 

manusia dengan lingkungannya, yaitu lingkungan sosial, kultural, 

politik, ekonomi, alam sekitar dan lain-lainnya”.
6
 

 

Berdasarkan uraian diatas, bahwa Gerakan Pramuka adalah salah satu 

bagian dari pendidikan non formal.
7
 yang dilakukan dalam bentuk kegiatan 

yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk peserta didik dalam lingkungan alam 

mereka sendiri, dipimpin oleh mereka sendiri, tetapi di bawah bimbingan dan 

pengawasan orang dewasa sebagai pembinanya, yang tentu saja kegiatan 

tersebut dapat diintregasikan dengan penanaman nilai-nilai agama sehingga 

menimbulkan kesadaran untuk beragama.  

Keterkaitan antara iman, ilmu dan amal, antara iman, Islam dan ihsan, 

antara fiqih, tauhid dan tasawuf, merupakan tali tiga sepilin. Iman dapat 

merundukkan jiwa raga manusia kehadirat Allah SWT dengan rasa tangis, 

khusyuk dan tawadhu’. ilmu dapat mengantarkan jati diri manusia pada 

tingkat martabat mulia. sedangkan amal saleh yang dilandasi iman dan ilmu 

dapat menjamin dua keuntungan besar bagi manusia, yaitu mendapat 

keuntungan sejahtera di dunia (hayatun thayibatun) dan pahala di akhirat.  

Oleh karena itu, pembelajaran nilai-nilai Islam yang diintregasikan 

dalam kegiatan pramuka sangat penting sekali, karena : 

1.  Nilai-nilai  Islam  merupakan  modal   dasar  manusia  sebagai  tenaga 

penggerak dalam kehidupan manusia yang penuh dengan problematika.   
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2. Nilai-nilai islam memberikan motivasi hidup manusia serta merupakan 

alat pengembangan dan pengendalian diri yang perlu diketahui, dipahami, 

diyakini dan diamalkan agar menjadi manusia yang seutuhnya. 

3. Nilai-nilai Islam mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah 

SWT (hablum minallāh), hubungan horisontal antara manusia dengan 

manusia (habl min al-nās), hubungan manusia dengan alam lingkungan 

dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang dapat memberikan 

keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam hidup manusia, baik 

sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.  

Sebagaimana judul yang diajukan, penelitian ini memfokuskan titik 

sasaran pada implementasi pembelajaran nilai-nilai islam. secara sederhana, 

implementasi di sini dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.
8
 

implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau 

inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga memberikan dampak, baik 

berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan maupun nilai dan sikap. dalam 

Oxford Advance Learner’s Dictionary sebagaimana yang dikutip oleh E. 

Mulyasa dikemukakan bahwa implementasi adalah “put something into 

effect” (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak). 

Fullan (1982) dalam Syafaruddin mendefinisikan implementasi 

sebagai proses untuk melaksankan ide, program atau seperangkat aktivitas 

baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan. 

Leithwood (1982) dalam Syafaruddin memandang implementasi sebagai suatu 
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proses, yaitu proses perubahan perilaku, suatu upaya memperbaiki pencapaian 

harapan-harapan. Mojone dan Wildavsky (1979) dalam Syafaruddin juga 

mengemukakan bahwa implementasi sebagai evaluasi. begitu juga Browne 

dan Wildavsky (1983) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan 

aktivitas yang saling menyesuaikan. juga Mc.Laughlin (1978) mengemukakan 

bahwa implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan.  

Pengertian-pengertian ini memperlihatkan bahwa implementasi 

bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. 

ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar 

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-

sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 

oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh 

objek berikutnya dalam penelitian ini, yakni pembelajaran nilai-nilai Islam.  

Berdasarkan definisi implementasi diatas, implementasi pembelajaran 

nilai-nilai islam dapat didefinisikan sebagai suatu proses penerapan ide atau 

konsep nilai-nilai islam dalam suatu aktivitas pembelajaran yang bersifat 

ekstrakurikuler, agar peserta didik dapat memiliki pengetahuan tentang nilai 

dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai islam dan dapat diaplikasikan dalam 

menghadapi tantangan hidup dan kehidupan di masa kini dan masa yang akan 

datang. dalam kaitannya dengan implementasi pembelajaran nilai-nilai islam, 

penelitian ini bertujuan untuk melihat perencanaan serta proses implementasi 

pembelajaran nilai-nilai Islam dalam kegiatan pramuka. 
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Disisi lain pihak siswa sendiri banyak yang kurang respon terhadap 

kegiatan pramuka, itu dikarenakan orientasi belajar siswa lebih terfokus pada 

orientasi nilai pada pelajaran-pelajaran umum yang terutama yang di UAS-

kan. sehingga para siswa yang berorientasi demikian menganggap bahwa 

kegiatan pramuka dianggap sebagai kegiatan tambahan yang kurang penting 

dan hanya menghabiskan waktu mereka saja. hal ini disebabkan siswa kurang 

memahami nilai-nilai utama dibalik kesederhanaan, cara-cara tradisional yang 

tetap dipertahankan dalam kegiatan kepramukaan yang terselenggara hingga 

saat ini. padahal dibalik kesederhanaan pramuka tersebut apabila dipahami 

secara sungguh-sungguh akan mengantarkan siswa kepada pengembangan 

potensi (life skiil) yang dimiliki siswa yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam 

yang terdapat dalam Dasa Dharma. 

Gerakan pramuka sekarang memang perlu ditransformasi dan 

diregulasi menjadi satu paket dengan keseluruhan sistem dunia pendidikan 

indonesia, tetapi masih dalam kerangka pembangunan manusia seutuhnya. 

karena secara  substansial, pramuka adalah bagian dari pendidikan yang 

seharusnya memberikan nilai-nilai yang menyangkut masalah penghayatan 

dan pemahaman yang lebih bersifat afektif dari pada kognitif, yang 

merupakan konsekuensi logis dari tujuan pendidikan untuk menjadikan 

manusia itu baik.
9
 oleh karena itu, pembelajaran nilai (nilai-nilai islam) sangat 

perlu dimanifestasikan dalam kegiatan pramuka, yang berada di bawah 

naungan sebuah lembaga pendidikan. adapun nilai-nilai islam di sini 
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mencakup nilai- ilāhiyyah (ketuhanan) dan nilai insāniyyah (kemanusiaan),
10

 

sehingga nilai-nilai tersebut teraplikasikan melalui sikap dan perbuatan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Sejalan dengan digulirkannya KTSP, tiap-tiap Madrasah Tsanawiyah 

di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tanggap dengan memberlakukan 

kurikulum di tingkat satuan pendidikannya yang dikembangkan sesuai dengan 

situasi dan kondisi sekolah atau madrasah serta lingkungan sekitarnya. hal ini 

ditandai dengan di implementasikannya KTSP, yang juga mencakup 

pembelajaran nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka. pada 

madrasah tsanawiyah se-kecamatan tampan kota pekanbaru adalah salah satu 

lembaga pendidikan Islam di bawah naungan kegiatan agama. seperti sekolah-

sekolah lainnya, MTs Darul Hikmah, MTs Al-Muttaqin dan MTs Al-Huda,  

dalam kiprahnya di dunia pendidikan juga bertujuan turut serta dalam usaha  

mencerdaskan kehidupan bangsa, baik lewat pembelajaran di dalam kelas 

maupun di luar jam pelajaran (ekstrakurikuler).  

Adapun salah satu kegiatan ekstrakurikuler tersebut adalah pramuka. 

kegiatan pramuka menjadi salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang paling 

aktif dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang lain, 

sehingga kegiatan ini menjadi sarana yang cukup efektif dalam memberikan 

pembelajaran nilai-nilai Islam, dengan kegiatannya yang bernuansa “pramuka 

Islam”. maksudnya, kegiatan ini memadukan nilai-nilai Islam dengan 
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pramuka, sehingga nilai-nilai Islam diharapkan akan terinternalisasi dalam 

sikap dan tingkah laku peserta didik. 

Bertolak dari permasalahan yang telah dikemukakan, peneliti ingin 

melakukan penelitian dengan judul : “ Implementasi Pembelajaran Nilai-

nilai Islam Dalam Kegiatan Pramuka Di Madrasah Tsanawiyah Se-

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ”.  

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, 

terutama yang menyangkut penggunaan istilah dari judul, maka perlu penulis 

jelaskan beberapa istilah tersebut.  

1. Implementasi adalah penerapan. 

2. Pembelajaran adalah kemampuan (kompetensi) guru dalam mengelola dan 

memberdayakan segala komponen yang ada, sehingga proses tersebut 

mempunyai kontribusi dalam perubahan tingkah laku dan sikap pada siswa. 

Atau proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling 

bertukar informasi. 

3. Nilai-nilai Islam adalah suatu yang memungkinkan individu/kelompok 

sosial untuk membuat keputusan mengenai apa yang dibutuhkan atau 

sebagai suatu yang ingin dicapai sehingga merupakan dasar pertimbangan 

bagi individu untuk melakukan sesuatu, sebagaimana yang  disampaikan 

kepada Nabi Muhammad Saw untuk diteruskan kepada seluruh umat 
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manusia, mengandung ketentuan-ketentuan keimanan (akidah), ibadah dan 

muamalah (syariah). 

4. Pembelajaran Nilai-nilai Islam adalah Landasan yang mendasar dalam Islam 

yang mencakup semua dimensi ajaran Islam yang selalu mengandung pesan 

nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang diperlukan oleh umat manusia. 

proses, cara menjadikan seseorang atau makhluk hidup belajar.
11

 juga 

diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh guru dengan cara 

melibatkan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

eksplorasi keilmuan. maksudnya di sini adalah implementasi pembelajaran 

nilai-nilai islam dalam kegiatan pramuka. 

5. Pramuka adalah landasan untuk melatih siswa agar terampil dan mandiri, 

menanamkan sikap peduli terhadap orang lain, melatih agar mampu bekerja 

sama dengan orang lain, menanamkan sikap disiplin, menumbuhkan rasa 

percaya diri. 

C. Permasalahan 

 1. Identifikasi Masalah 

a. Bagaimanakah implementasi pembelajaran nilai-nilai Islam dalam 

kegiatan pramuka di MTs Se-Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru? 

b. Apa saja bentuk-bentuk nilai-nilai Islam yang di implementasikan dalam 

kegiatan pramuka di MTs Se-Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru? 
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c. Bagaimanakah usaha guru selaku kamabigus, wakamabigus, pembina 

pramuka, dalam  implementasi pembelajaran nilai-nilai islam di dalam 

kegiatan pramuka di MTs Se-Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru? 

d. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi nilai-nilai 

Islam dalam kegiatan pramuka di MTs Se-Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru? 

2. Batasan Masalah 

 Mengigat banyaknya permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis 

membatasi penelitian ini dengan mengambil yaitu mengarahkan penelitian ini 

pada : Implementasi Pembelajaran Nilai-nilai Islam Dalam Kegiatan Pramuka 

Di Madrasah Tsanawiyah Se-Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

 

3. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian 

ini adalah :  

1. Bagaimanakah Implementasi Pembelajaran Nilai-nilai Islam Dalam 

Kegiatan Pramuka Di Madrasah Tsanawiyah Se-Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru? 

2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi 

Pembelajaran Nilai-nilai Islam Dalam Kegiatan Pramuka Di Madrasah 

Tsanawiyah Se-Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru? 
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D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini  

adalah: untuk mengetahui dan mendalami tentang Implementasi Pembelajaran 

Nilai-nilai Islam Dalam Kegiatan Pramuka Di Madrasah Tsanawiyah Se-

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:  

1. Pembaca untuk menambah wawasan peneliti dalam dunia pendidikan 

2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

memberikan pembelajaran kepada peserta didik, khususnya dalam 

pengembangan pembelajaran nilai-nilai Islam dalam kegiatan pramuka. 

3. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran dan keilmuan dalam bidang akademik. 

4. Bagi peneliti Sebagai Syarat untuk memperoleh Gelar Magister 

Pendidikan Agama Islam (S2) di Uin Suska Riau. 

5. Sekolah Madrasah Tsanawiyah Se-Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, 

semoga dengan adanya penelitian ini akan meningkatkan Pembelajaran 

tentang Nilai-nilai Islam baik di dalam pembelajaran pramuka maupun 

pembelajaran lainnya.  

 


