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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

A.  Implementasi 

1. Pengertian Implementasi 

  Immplementasi berasal dari kata benda implementation/tanfidz, 

bahasa Inggris/Arab artinya pelaksana, sedangdang to implicate/naffadza, kata 

kerja transitif artinya melibatkan, menyangkutkan.
12

 keberhasilan pelaksanaan 

pendidikan amat bergantung antara lain pada penguasaan tenaga pendidik 

terhadap strategi pembelajaran (learning strategies).
13

 implementasi adalah 

put something into effect,
14

 (pelaksanaan sesuatu yang memberikan efek atau 

dampak). implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan 

atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga memberikan dampak 

(efek), baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan 

sikap.
15

 implementasi adalah pelaksanaan dari strategi dan penetapan sumber 

daya. implementasi marupakan unsur penting dalam proses perencanaan. 

Untuk menilai efektifitas suatu perencanaan dapat dilihat dari 

implementasinya. 
16
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  Dari beberapa kesimpulan diatas penulis menyimpulkan bahwa 

implementasi adalah sesuatu perilaku kebiasaan yang dianggab baik oleh 

masyarakat. 

 

B. Pembelajaran 

1. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa 

yang saling bertukar informasi. menurut Wikipedia, pengertian pembelajaran 

merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses 

perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta 

pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. dengan kata lain, 

pengertian pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar 

dapat belajar dengan baik.  

Di sisi lain pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan 

pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konotasi yang berbeda. dalam 

konteks pendidikan, guru mengajar agar peserta didik dapat belajar dan 

menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan 

(aspek kognitif), juga dapat memengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), 

serta keterampilan (aspek psikomotor) seorang peserta didik, namun proses 

pengajaran ini memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu 

pekerjaan pengajar saja. sedangkan pembelajaran menyiratkan adanya interaksi 

antara pengajar dengan peserta didik. 
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dan  merupakan satu kebutuhan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-

cita seseorang untuk menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa 

dan pembangunan Nasional, karena itu pembangunan di bidang pendidikan 

haruslah senantiasa ditingkatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut. 

Pembelajaran juga termasuk faktor penting bagi kelangsungan kehidupan 

bangsa dan faktor pendukung yang memegang peranan penting di seluruh 

sektor kehidupan, sebab kualitas kehidupan suatu bangsa sangat erat dengan 

tingkat pendidikan. 

Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa pembelajaran sangat  penting, 

banyak ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan pembelajaran. Salah satunya 

dijelaskan dalam surat al-Mujadalah ayat 11 :  

ُ لَُكْم َوإَِذا قِ  وا يَا أَيُّهَا الَِّذيَه آََمىُىا إَِذا قِيَل لَُكْم تَفَسَُّحىا فِي اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحىا يَْفَسِح َّللاَّ ُُ ُُ يَل اْو

ُ الَِّذيَه آََمىُىا ِمىُْكْم َوالَّ  وا يَْزفَِع َّللاَّ ُُ ُُ ُ بَِما تَْعَملُىَن َخبِيز  فَاْو  ِذيَه أُوتُىا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َوَّللاَّ

Artinya : “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa 

derajat. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-

Mujadalah: 11).
17
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Kegiatan pembelajaran merupakan salah satu aspek dari proses 

pendidikan, karenanya harus didesain sedemikian rupa melalui perencanaan 

yang sistematis dan aplikatif.  ketika berbicara pembelajaran, maka tidak bisa 

dilepaskan dari peran dan fungsi guru. perencanaan pembelajaran yang 

sistematis dan aplikatif baru dapat diwujudkan manakala guru mempunyai 

sejumlah kompetensi.
18

 jadi, inti dari proses pembelajaran adalah kemampuan 

(kompetensi) guru dalam mengelola dan memberdayakan segala komponen 

yang ada, sehingga proses tersebut mempunyai kontribusi dalam perubahan 

tingkah laku dan sikap siswa. 

Guru sebagai seorang pendidik disebut sebagai muaddib, yaitu orang 

yang berusaha mewujudkan budi pekerti yang baik dan akhlakul karimah, atau 

sebagai pembentukan nilai-nilai moral atau transfer of values. Sedangkan, guru 

sebagai pengajar atau mu‟allim adalah orang yang mengajarkan berbagai ilmu 

pengetahuan kepada peserta didik, sehingga peserta didik mengerti, 

memahami, menghayati dan dapat mengamalkan berbagai ilmu pengetahuan 

yang disebut transfer of knowledge.
19

 oleh karena itu,  secara ideal, seorang 

guru sebaiknya memang harus memiliki banyak pengetahuan dan ketrampilan 

(multiskill competencies).
20

 

Demikian pula dengan pengertian guru sebagai murabbi, 

mengisyaratkan bahwa guru haruslah orang yang memiliki sifat-sifat rabbani, 
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yaitu nama yang diberikan bagi orang-orang yang bijaksana, terpelajar dalam 

bidang pengetahuan tentang Ar Rabb. disamping itu, juga memiliki sikap 

bertanggung jawab, penuh kasih sayang terhadap peserta didik.
21

 

Dalam proses pembelajaran akan terjadi sebuah momen yang sangat 

penting, yaitu terjadinya interaksi antara guru dengan peserta didik. proses ini 

sering digunakan oleh guru untuk memberikan materi pembelajaran, serta 

memasukkan nilai-nilai luhur yang harus diketahui oleh peserta didik, 

selanjutnya dapat melakukan klarifikasi terhadap nilai tersebut, sehingga akan 

menjadi pengetahuan yang mampu diterapkan dalam kehidupan nyata. oleh 

karena itu, pembelajaran harus dikelola sebaik dan seefektif mungkin agar 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan.   

Pengelolaan pembelajaran merupakan suatu proses penyelenggaraan 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, guru 

harus memperhatikan beberapa hal yang mendasar, antara lain: 

a.   Pengelolaan tempat belajar 

Pengelolan tempat belajar meliputi pengeloalan beberapa objek yang 

ada di dalam ruangan kelas maupun tempat belajar di luar kelas yang dibuat 

menarik, agar pembelajaran dapat dilaksanakan dengan efektif, sehingga 

peserta didik dapat termotivasi, merespon dan timbul inspirasi. objek-objek 

yang ada pada tempat belajar dapat membantu guru dalam kegiatan belajar 
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mengajar, karena dapat dijadikan rujukan ketika membahas suatu masalah atau 

problem. 

b. Pengelolaan peserta didik. 

Pengeloalan ini dilakukan dalam beragam bentuk seperti individual, 

berpasangan, kelompok kecil atau klasikal. pengelolaan ini perlu 

mempertimbangkan jenis kegiatan, tujuan kegiatan, keterlibatan peserta didik, 

waktu belajar dan ketersediaan sarana dan prasarana. hal lain yang perlu 

diperhatikan adalah keberagaman karakteristik peserta didik, sehingga guru 

harus memahami perbedaan karakter siswa tersebut. untuk itu, perlu dirancang 

kegiatan belajar mengajar dengan suasana yang memungkinkan setiap peserta 

didik memperoleh peluang yang sama untuk menunjukkan dan 

mengembangkan potensinya. 

c. Pengelolaan kegiatan pembelajaran 

Dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran guru perlu merencanaan 

tugas dan alat belajar yang menantang, pemberian umpan balik dan persediaan 

program penilaian yang memungkinkan semua peserta didik terlibat aktif, 

sehingga dapat unjuk kemampuan kinerja (unjuk kerja) sebagai hasil belajar. 

d. Pengelolaan isi atau materi pembelajaran 

Pembelajaran sebaiknya dirancang secara terpadu dengan menggunakan 

tema sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran, sehingga guru dapat 

menyajikan pembelajaran dengan baik dalam mengelola isi atau materi 

pembelajaran melalui dua tahapan, yaitu (1) menyiapkan silabus pembelajaran, 

yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah agar dapat 
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meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan; dan 

(2) pengelolaan pembelajaran tematik, yang merupakan strategi pembelajaran 

yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman 

bermakna kepada peserta didik. keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat 

dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum dan aspek belajar 

mengajar.  

e. Pengelolaan sumber belajar 

Pengelolaan sumber belajar sebaiknya memperhatikan sumber daya 

yang ada di sekolah dan melibatkan orang-orang yang ada di dalam sistem 

madrasah tersebut, baik itu meliputi sumber daya sekolah  dalam upaya 

menciptakan iklim sekolah sebagai komunitas masyarakat belajar, maupun 

sumber daya lingkungan dalam upaya menjadikan sekolah sebagai bagian 

integral dari masyarakat setempat, karena sekolah bukanlah tempat yang 

terpisah dari masyarakatnya.    

f. Pembelajaran yang menyenangkan (joyful learning) 

Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang di dalamnya terdapat 

interaksi yang kuat antara pendidik dan peserta didik dengan tanpa ada 

perasaan tertekan. dengan kata lain, pembelajaran menyenangkan adalah 

adanya pola hubungan yang baik antara guru dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. guru memposisikan diri sebagai mitra belajar peserta didik, 

sehingga tidak ada beban bagi peserta didik dalam melakukan proses 

pembelajaran. untuk  mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan 

ini, guru dituntut mampu mendesain materi pembelajaran dengan baik  serta 
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mengkombinasikannya dengan strategi pembelajaran yang mengedepankan 

keterlibatan aktif peserta didik. 

Dari beberapa uraian diatas, kiranya dapat diketahui bahwa guru harus 

berupaya mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. oleh karena 

itu, guru harus mampu membuat pembelajaran menjadi menantang, 

merangsang, menyenangkan dan mengesankan. prinsip-prinsip diatas dapat 

diterapkan dalam pembelajaran siswa aktif, yang diwarnai dengan tingginya 

antusias dan partisipasi peserta didik. 

2.Tahap-Tahap Pelaksanaan Pembelajaran 

Secara garis besar, kegiatan pembelajaran dapat dikelompokkan dalam 

tiga tahap yang berbeda, namun saling berhubungan. pertama, tahap 

perencanaan, kedua pelaksanaan dan tahap ketiga penilaian. pada tahap 

perencanaan seorang guru membuat perencanaan mengenai apa yang akan 

dilakukan pada pembelajaran. pembuatan perencanaan oleh guru dapat 

dilakukan secara individual, dapat pula dilakukan secara bersama-sama. 

perencanaan ini dapat berbeda-beda tergantung pada metode pembelajaran 

yang digunakan.  

Tahap pelaksanaan, seorang guru melaksanakan proses pembelajaran 

yang mengacu pada perencanaan, yang diikuti oleh partisipasi aktif dari  

peserta didik dengan pendekatan dan strategi yang tepat dan efektif. pada tahap 

penilaian seorang guru mengevaluasi proses pembelajaran secara menyeluruh, 

tidak hanya menilai aspek kognitif, psikomotorik, tetapi juga melakukan 

penilaian pencapaian belajar yang juga berorientasi pada aspek afektif. 
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a. Perencanaan 

Perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. perencanaan 

tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu 

sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan. namun yang lebih utama 

adalah perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan 

tepat sasaran. 

Komponen-komponen penting yang harus ada pada tahap perencanaan 

ini, menurut pengalaman penulis, yaitu: (1) mempelajari pokok bahasan; (2) 

merumuskan tujuan; (3) menentukan materi; (4) menentukan langkah yang 

akan ditempuh dalam kegiatan pembelajaran; dan (5) penilaian atau evaluasi. 

Djamarah dan zain menyatakan, bahwa komponen-komponen yang 

harus ada dalam tahap perencanaan adalah sebagai berikut: (1) memahami 

kurikulum; (2) menguasai bahan pengajaran; (3) menyusun program 

pengajaran; (4) melaksanakan program pengajaran; dan (5) menilai  program  

pengajaran  dan  hasil  proses  belajar  mengajar yang telah dilaksanakan.
22

 

Pramuka sebagai salah satu kegiatan pengembangan diri, dalam 

penyusunan program dapat memperhatikan beberapa hal, yakni didasarkan 

kebutuhan nyata siswa, lengkap dan menyeluruh, sistematis (disusun menurut 

urutan logis, singkron dan tidak tumpang tindih), terbuka dan luwes (mudah 

menerima masukan tanpa harus merombak program secara menyeluruh). di 

samping itu, dimungkinkan kerja sama dengan pihak terkait, serta 
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dimungkinkan penilaian dan tindak lanjut. sedangkan dalam menyusun dan 

merencanakan materi pengembangan diri (pramuka), dapat didiskusikan oleh 

kepala sekolah, guru, konselor dan tenaga kependidikan lain di sekolah yang 

sesuai dengan  keperluan dan kebutuhan peserta didik.
23

 

b. Pelaksanaan 

Pada tahap ini, biasanya seorang guru melakukan langkah-langkah 

sebagai berikut: (1) di awal pembelajaran, guru mengemukakan tema 

pembahasan; (2) guru menyampaikan hal-hal  penting yang harus dilakukan 

siswa sehubungan dengan materi yang akan disampaikan; (3) Guru 

menyampaikan   materi   dan  memberikan  penjelasan secukupnya; dan (4). 

guru menampung dan menjawab  pertanyaan  dari  siswa  yang berhubungan 

dengan materi.  

Dalam proses belajar (learning proses) ini, terdapat tiga unsur penting 

yang harus ada, yaitu: (1) apa yang harus dipelajari; (2) siapa yang 

mempelajari; dan (3) siapa yang mengajar. dengan kata lain, bahwa yang 

terlibat dalam proses pembelajaran adalah ilmu, siswa dan guru. Interaksi 

antara ketiga unsur tersebut yang dinamakan dengan “proses belajar”.
24

 

Ekstrakurikuler pramuka yang merupakan salah satu dari kegiatan 

pengembangan diri dapat dilaksanakan secara rutin atau spontan dan 

terprogram. rutin atau spontan dapat dilakukan oleh warga madrasah, 

sedangkan terprogram dilaksanakan melalui perencanaan oleh guru mapel atau 
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tenaga pendidik lainnya sesuai dengan program yang akan dilaksanakan. oleh 

karena itu, dalam pelaksanaannya, kegiatan pramuka dapat dilakukan dengan 

memilih topik-topik unggulan yang sesuai dengan bakat, minat dan potensi 

peserta didik (sebagai pengembangan diri). semua itu sangat bergantung 

kepada kreatifitas guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lain dalam 

mengelola dan mengembangkan program-program sekolahnya. 

c. Penilaian 

Konsep utama dalam hal evaluasi ialah bahwa evaluasi haruslah terus 

menerus dan menyeluruh. terus menerus diterapkan dalam bentuk 

menyelenggarakan tes, termasuk tes akhir program. menyeluruh diterapkan 

dengan menyelenggarakan pengetesan yang ditujukan kepada seluruh binaan 

(kognitif, afektif dan psikomotor afektif). psikomotor mencakup aspek 

ketrampilan melakukan dalam kehidupan (pengalaman). pengalaman itu 

termasuk daerah psikomotor, namun dapat juga merupakan bagian dari aspek 

afektif, bahkan ranah kognitif. termasuk bagian manapun aspek pengalaman 

itu, yang sudah pasti aspek pengamalan ajaran harus dibina oleh pendidik dan 

arena itu harus juga dievaluasi.
25

 

Dalam kegiatan pengembangan diri (pramuka), penilaian dapat 

dilakukan dengan mengamati atau observasi terhadap perilaku siswa sehari-

hari dan pada waktu melaksanakan kegiatan, karena pengembangan diri bukan 

merupakan mata pelajaran, maka penilaiannya dilakukam secara kualitatif, 

tidak kuantitatif seperti pada mata pelajaran.  
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Oleh karena itu, penilaiannya menggunakan skala penilaian kualitatif 

(A, B dan C atau Amat Baik, Baik, Cukup), yaitu untuk mengukur aspek 

afektif. 

 

C.  Nilai-Nilai Islam 

1.  Pengertian Nilai-Nilai Islam 

Nilai merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong 

manusia untuk mewujudkannya. nilai adalah sesuatu yang memungkinkan 

individu atau kelompok sosial untuk membuat keputusan mengenai apa yang 

dibutuhkan atau sebagai suatu yang ingin dicapai, sehingga merupakan dasar 

pertimbangan bagi individu untuk melakukan sesuatu.
26

 seseorang akan 

melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, tergantung pada sistem nilai 

yang dipegangnya. sistem nilai di sini menjadi preference (pilihan) dari 

perilaku seseorang yang menjadi ukuran kepatutan atau kepantasan,
27

 sehingga 

merupakan sifat yang akan melekat pada orang tersebut. 

Nilai dapat dijadikan sebagai norma dalam masyarakat yang senantiasa 

menyangkut persoalan antara baik dan buruk,
28

 yaitu sifat-sifat (hal-hal) yang 

penting atau berguna bagi kemanusiaan, yang merupakan rujukan dan 

keyakinan dalam menentukan pilihan.
29

 Chabib Thoha menyatakan bahwa: 
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“Nilai merupakan esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti 

bagi kehidupan manusia. esensi belum berarti sebelum dibutuhkan oleh 

manusia, tetapi tidak berarti adanya esensi karena adanya manusia yang 

membutuhkan. hanya saja kebermaknaan esensi tersebut semakin 

meningkat sesuai dengan peningkatan daya tangkap dan pemaknaan 

manusia sendiri”. 

 

Islam sebagai agama samawi yang diturunkan Allah SWT, yang 

disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw untuk diteruskan kepada seluruh 

umat manusia, mengandung ketentuan-ketentuan keimanan (akidah), ibadah 

dan muamalah (syariah). semua ketentuan tersebut diatur dalam sumber utama 

ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur’an yang dijelaskan dan diterangkan dalam 

hadis Nabi. Islam membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu 

segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. sumber dari 

ajaran-ajaran yang mengambil berbagai aspek itu adalah Al-Qur’an dan 

hadis.
30

 adapun unsur-unsur yang terdapat dalam agama islam itu adalah sistem 

credo (tata keimanan), sistem ritus (tata peribadatan) dan sistem norma (tata 

kaidah atau tata aturan).
31

 

Agama Islam adalah agama sebagai sumber sistem nilai yang 

merupakan petunjuk, pedoman dan pendorong bagi manusia, serta sebagai 

solusi dalam memecahkan berbagai masalah kehidupan, menuju keridhoan 

Allah SWT yang dimanifestasikan dalam akhlakul kariimah. menurut djatnika, 

bahwa unsur-unsur agama islam terbagi menjadi tiga, yaitu: a) iman, akidah, 

tauhid (belief);  b) islam, ibadah, amal sholih (actions);  dan c) ihsan, tata cara 
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ibadah yang sebaik-baiknya yang sering disebut dengan akhlak (religious 

attitude).
32

 

Pertama, iman merupakan hidayah tertinggi yang diberikan Allah SWT 

kepada hamba-hambanya, yang merupakan dimensi yang paling mendasar dari 

dimensi keagamaan manusia. dimensi ini menunjuk seberapa tingkat  

keyakinan seorang muslim terhadap kebenaran ajaran-ajaran agamanya, baik 

yang bersifat fundamental maupun dogmatis. dimensi-dimensi ini berisi 

pengharapan-pengharapan, dimana seorang muslim berpegang teguh pada 

ajaran-ajaran agamanya dan mengakui kebenaran ajarannya. dalam Islam 

dimensi ini merupakan dimensi keimanan.
33

 dimensi ini terangkum dalam 

rukun iman, yang merupakan enam sendi keyakinan muslim, yaitu iman 

kepada Allah SWT, iman kepada malaikat-malikat Allah SWT, iman kepada 

kitab-kitab Allah SWT, iman kepada Rasul Allah SWT, iman kepada hari akhir 

dan iman kepada qadha dan qadar. kedua, Islam berarti penyerahan diri 

sepenuhnya kepada ketentuan-ketentuan Allah,
34

 yang mencakup ibadah dan 

amal soleh. aspek-aspek ini terangkum dalam rukun islam, yaitu mengucapkan 

dua kalimah syahadat, mendirikan shalat, membayar zakat, mengerjakan puasa 

Ramadhan dan mengerjakan haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu 

melaksanakan. ketiga, ihsan yaitu berakhlak sholeh, pendekatan dengan 

melaksanakan ibadah kepada Allah, serta bermuamalah dengan sesama 
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manusia (makhluk) dengan penuh keikhlasan dan seoloh-olah disaksikan 

Tuhan, walaupun tidak melihatNya. jika tidak dapat melihat-Nya, meyakini 

bahwa Allah SWT Maha Melihat. iman, islam, ihsan adalah tiga unsur yang 

berjalin erat sebagai ajaran Islam yang bersumber pada norma-norma pokok 

yang dicantumkan di dalam Al-Qur’an dan suri tauladan Nabi Muhammad, 

yang memberi contoh mempraktekkan Al-Qur’an, menjelaskan ajaran Al-

Qur’an dalam perikehidupannya sebagai sunnah rasul. berahklak mulia adalah 

menjalani dan berjalan di jalan agama, yaitu beriman dan berislam (ibadah dan 

amal soleh) dengan cara yang ihsan. 

Dari penjelasan diatas, bahwa nilai-nilai islam merupakan konsep 

penghargaan tinggi yang diberikan oleh manusia terhadap beberapa masalah 

pokok dalam kehidupan keagamaan, yang semuanya itu terdapat dan telah 

diatur dalam agama islam, yang nilai-nilai ajarannya tidak lepas dari ajaran 

yang ada dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi. karena, nilai-nilai Islam adalah 

pandangan hidup islami atau pandangan hidup muslim yang pada hakekatnya 

merupakan nilai-nilai luhur yang bersifat transenden, universal dan eternal.
35

 

2. Pembagian Nilai-Nilai Islam 

Studi tentang nilai-nilai islam secara menyeluruh merupakan pekerjaan 

yang amat besar, karena nilai-nilai islam tersebut mencakup berbagai aspek 

dan memerlukan kajian dan telaah yang luas. oleh karena itu, kajian nilai-nilai 

islam di sini tidak mengupas aspek-aspek tersebut secara terperinci, namun 

dibatasi pada nilai-nilai pokok ajaran yang sewajarnya ada dan dimiliki oleh 
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seorang muslim. nilai-nilai pokok ajaran islam tersebut meliputi iman, islam 

dan ihsan, sebagai satu kesatuan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama 

lainnya.  

Nilai-nilai agama merupakan nilai yang memiliki dasar kebenaran yang 

kuat. nilai ini bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnya dari tuhan. 

cakupan nilainya pun luas. struktur mental manusia dan kebenaran mistik-

transendental merupakan dua sisi unggul yang dimiliki nilai agama. karena itu, 

nilai tertinggi yang harus dicapai adalah kesatuan (unity). kesatuan berarti 

adanya keselarasan semua unsur kehidupan, antara kehendak manusia dengan 

perintah tuhan, antara ucapan dan tindakan atau antara „itiqad  dengan 

perbuatan. 

Menurut Anshari, bahwa nilai religius (agama) terdapat tiga sistem 

nilai, yaitu (a) Nilai keimanan atau keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

(b) Nilai peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai manifestasi 

keimanan; dan (c) Nilai kemanusiaan serta hubungan manusia dengan alam 

sekitarnya yang didasari oleh keimanan dan tata peribadatan. 

Berbeda dengan Chabib Thoha, yang membagi nilai-nilai agama islam 

menjadi:  (a) nilai-nilai ilahiyah atau ketuhanan; dan (b) nilai-nilai insaniyah 

(kemanusiaan). nilai-nilai ini mencakup hubungan manusia dengan tuhan 

(ubudiyah), hubungan manusia dengan sesama (muamalah) dan hubungan 

manusia dengan dirinya sendiri. 

Marasuddin juga menjelaskan, bahwa ruang lingkup pembelajaran 

nilai-nilai islam meliputi keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara: (a) 
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hubungan manusia dengan Allah SWT; (b) hubungan manusia dengan sesama 

manusia; (c) hubungan manusia dengan dirinya sendiri; dan (d) hubungan 

manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya.  

Dari beberapa pandangan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa nilai-

nilai islam dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

a. Nilai-nilai ilahiyah (ketuhanan). nilai ini merupakan nilai yang 

bersumber dari agama (wahyu) Allah SWT. nilai ini merupakan 

penjelasan mengenai hubungan antara manusia dengan Allah SWT 

(hablum minallah), yang mencakup: (1) keimanan kepada Allah SWT; 

dan (2) peribadatan kepada Allah SWT. 

b. Nilai-nilai insaniyah (kemanusiaan) Nilai ini merupakan nilai yang 

diciptakan oleh manusia atas dasar kriteria yang diciptakan oleh manusia 

pula. nilai ini merupakan penjelasan hubungan antara manusia dengan 

sesamanya (hablum minannas), yang mencakup: (1) hubungan manusia 

dengan dirinya sendiri dan sesama manusia; dan (2) hubungan manusia 

dengan lingkungan dan alam sekitar. 

 

D. Pembelajaran Nilai-Nilai Islam 

1.   Pengertian Pembelajaran Nilai-Nilai Islam 

Pembelajaran nilai-nilai agama memiliki 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. landasan religi menguatkan pentingnya pembelajaran nilai 

dalam perspektif Islam dapat dilihat dari hakikat fitrah sebagai potensi dasar 
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yang positif, karena fitrah adalah kekuatan inti pencerahan batin manusia dan 

merupakan sifat asli yang secara kodrati ada pada manusia, sehingga menjadi 

sebuah potensi yang dapat diaktualisasikan dalam aktivitas hidup 

keberagamaan. pembelajaran nilai-nilai Islam di sini, mencakup nilai-nilai 

ilahiyah dan nilai-nilai insaniyah. 

a.  Nilai-nilai Ilahiyah 

Nilai-nilai Ilahiyah merupakan nilai- nilai ketuhanan yang menjadi 

sumber nilai yang menjiwai nilai-nilai kemanusiaan. adapun tujuan 

pembelajaran nilai-nilai ketuhanan ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta untuk menginternalisasikan nilai-nilai 

ketuhanan sehingga dapat menjiwai lahirnya nilai-nilai etik insani. 

Pembelajaran nilai-nilai Ilahiyah merupakan ibadah dalam pengertian 

hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT (hablum minallah), yang 

mencakup  iman kepada Allah SWT dan peribadatan kepada Allah SWT, 

dalam hal ini adalah masalah ibadah ritual, yaitu sholat dan ibadah-ibadah yang 

lain yang menyangkut hubungan makhluk dan sang khalik. 

b.  Nilai-nilai Insaniyah 

Nilai-nilai insaniyah adalah nilai-nilai kemanusiaan yang luhur yang 

mencakup nilai-nilai ilmu pengetahuan, keindahan, kejasmanian dan 

kemasyarakatan yang dijiwai oleh nilai-nilai ilahiyah yang bersifat universal 

dan abadi. pembelajaran nilai-nilai insaniyah merupakan ibadah dalam 

pengertian horisontal dengan sesama manusia (hablum minannas), yang 
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meliputi  hubungan manusia dengan sesama manusia dan dengan alam 

(lingkungan). 

Nilai-nilai ini hanya mungkin, jika dituntun oleh nilai-nilai ketuhanan, 

sebab hanya Allah SWT yang memiliki sifat-sifat universal dan abadi dan 

nilai-nilai yang ditarik dari padanyalah yang dapat muncul nilai-nilai universal 

dan abadi. adapun tujuan pembelajaran nilai-nilai kemanusiaan adalah: (1) 

untuk menanamkan sifat menghargai kebenaran dan menjunjung tinggi 

kebenaran; (2) untuk menumbuhkan sikap yang apresiatif; (3) untuk 

menanamkan nilai-nilai dan sikap mental sportif dan jujur; (4) untuk 

menanamkan sikap dan nilai kebersamaan sosial; dan (5) untuk membantu 

dalam menyesuaikan diri dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. 

Adapun materi pembelajaran nilai-nilai islam berdasarkan pedoman 

khusus pengembangan PAI yang dikeluarkan oleh depdiknas tahun 2002, 

bahwa prinsip dasar pengembangan materi tersebut meliputi tiga kerangka. 

Ketiga kerangka tersebut adalah akidah, syariah dan akhlak. akidah merupakan 

penjabaran dari konsep iman, syariah merupakan penjabaran dari konsep islam 

dan akhlak merupakan penjabaran dari konsep ihsan. dari tiga prinsip 

pengembangan materi itulah, kemudian berkembang berbagai kajian 

keislaman, termasuk kajian yang terkait dengan ilmu dan teknologi serta seni 

dan budaya.  

Untuk lebih jelasnya, materi esensial pembelajaran nilai-nilai Islam 

dapat dijelaskan pada tabel berikut: 
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Tabel 1 

Materi Esensial Pembelajaran Nilai-nilai Islam  
No. Nilai Dalam Cakupan Luas Tujuan Kurikulum 

1. Keimanan dan ketakwaan (akidah) 

Untuk memperkokoh akidah beragama 

dan mencerahkan fitrah beragama peserta 

didik 

2. 
Kebenaran dan keyakinan terhadap 

hukum-hukum (syariat) 

Untuk memperluas pengetahuan dan 

kesadaran peserta didik terhadap hukum-

hukum agama yang harus ditaati atau 

dihindarkan 

3. Etika dan moral beragama (akhlak) 

Untuk melatih peserta didik berperilaku 

terpuji baik dalam hubungannya dengan 

sesama manusia, alam dan Tuhannya. 

 

Pengembangan pembelajaran nilai-nilai Islam dapat dilaksanakan di 

lembaga pendidikan (lingkungan sekolah), agar peserta didik dapat memiliki 

dan meningkatkan terus menerus nilai-nilai iman dan takwa kepada Allah 

SWT, sehingga dengan pemilikan dan peningkatan nilai-nilai tersebut dapat 

menjiwai tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. 

Nilai-nilai insaniyah (kemanusian), tentu saja dijiwai oleh nilai-nilai 

Ilahiyah (ketuhanan) yang bersifat universal dan abadi yang berlaku bagi 

segenap manusia yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. dengan demikian, 

nilai-nilai tersebut akan terinternalisasi pada jiwa peserta didik yang 

diwujudkan dalam sikap dan perbuatan yang baik dan terpuji, karena salah satu 

tujuan sekolah sebagai pendidikan formal adalah dibangun untuk 

meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap 

peserta didik.   

Selain itu, dalam membina peserta didik agar mempunyai sifat-sifat 

terpuji, tidaklah mungkin dengan penjelasan dan pengertian saja, akan tetapi 

perlu membiasakannnya untuk melakukan yang baik, yang diharapkan nanti 

akan mempunyai sifat-sifat tersebut. kebiasaan dan latihan itulah yang 
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membuat peserta didik cenderung kepada melakukan yang baik dan 

meninggalkan yang kurang baik,
36

 karena pembentukan sikap pada umumnya 

terjadi melalui pengalaman dan pembiasaan. 

2.   Strategi dan Pendekatan Pembelajaran Nilai-Nilai Islam 

Strategi dan pendekatan pembelajaran nilai-nilai Islam dapat 

menggunakan transinternalisasi dan penghayatan. dalam strategi 

transinternalisasi, guru dan peserta didik sama-sama terlibat dalam proses 

komunikasi yang aktif dan tidak hanya melibatkan komunikasi verbal dan 

komunikasi fisik, melainkan adanya keterlibatan komunikasi batin 

(kepribadiaan) antara guru dan peserta didik. guru mempunyai peran sebagai 

pemberi informasi, pemberi contoh dan sebagai teladan. dengan kata lain, guru 

adalah model pembelajaran (human model) yang dapat dijadikan sebagai 

sumber  nilai yang melekat dalam pribadinya. 

Adapun langkah-langkah pembelajarannya dapat menggunakan alur 

berpikirnya David R. Krathwohl dalam “Affective Domain”, sebagaimana yang 

dikutip oleh Chabib Thoha sebagai berikut: 

a. Menyimak, yakni pendidik memberi stimulus kepada peserta didik  dan 

peserta didik menangkap stimulus yang diberikan. 

b. Responding, peserta didik mulai ditanamkan pengertian dan kecintaan 

terhadap tata nilai tertentu, sehingga memiliki latar belakang teoritik 

tentang sistem nilai, mampu memberikan argumentasi rasional dan 
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selanjutnya peserta didik dapat memiliki komitmen tinggi terhadap 

pilihan nilai tersebut. 

c. Organization, peserta didik mulai dilatih mengatur sistem 

kepribadiannya disesuaikan dengan sistem nilai yang ada. 

d. Characterization, apabila kepribadian sudah diatur disesuaikan dengan 

sistem nilai tertentu dan dilaksanakan berturut-turut, maka akan 

terbentuk kepribadian yang bersifat satunya hati, kata dan perbuatan.  

“Teknik internalisasi sesuai dengan pembelajaran nilai-nilai agama, 

khususnya pendidikan yang berkaitan dengan masalah akidah, ibadah 

dan akhlakul karimah”. 

   

Dalam pada itu, peserta didik akan menerima informasi tersebut dan 

meresponnya terhadap stimulus guru secara fisik biologis, serta memindahkan 

dan mempolakan pribadinya untuk menerima nilai-nilai kebenaran sesuai 

dengan kepribadian guru tersebut, sehingga akan terjadi internalisasi nilai, 

yang terwujud dalam sikap dan perbuatan. 

Selain strategi diatas, juga digunakan pendekatan penghayatan. 

penghayatan disini, dikembangkan dengan jalan melibatkan siswa dalam 

kegiatan empirik keseharian, tetapi lebih menekankan keterlibatan aspek 

afektifnya daripada aspek rasionalnya. dengan demikian diharapkan tumbuh 

kesadaran akan kebenaran.  Zakiah Daradjat menyatakan bahwa: 

“Latihan keagamaan, yang menyangkut akhlak dan ibadah sosial atau 

hubungan manusia dengan manusia, sesuai dengan ajaran agama, jauh 

lebih penting daripada penjelasan dengan kata-kata. latihan-latihan 

disini dilakukan melalui contoh yang diberikan oleh guru atau orang 

tua. oleh karena itu, guru hendaknya mempunyai kepribadian yang 
dapat mencerminkan ajaran agama, yang akan diajarkannya kepada 

anak-anak didiknya, lalu sikapnya dalam melatih kebiasaan-kebiasaan 

baik yang sesuai dengan ajaran agama itu, hendaknya menyenangkan 
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dan tidak kaku. Kepercayaan anak kepada Tuhan dan agama pada 

umumnya bertumbuh melalui latihan dan pembiasaan”. 

 

Dengan demikian pendekatan dengan penghayatan terhadap nilai-nilai 

Islam tidak hanya sekedar melibatkan peserta didik dalam aktivitas fisik 

keagamaan seperti sholat, puasa, zakat, bakti sosial dan sebagainya, melainkan 

ada proses mental untuk mengambil makna dari aktivitas fisik keagamaan 

tersebut. pemaknaan dari pembiasaan  aktivitas fisik keagamaan inilah yang 

disebut dengan aktivitas penghayatan.  

3.  Metode Pembelajaran Nilai-Nilai Islam 

Metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai 

maksud (ilmu pengetahuan) atau merupakan cara kerja yang bersistem untuk 

memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guru mencapai tujuan yang 

ditentukan. menurut zubaedi, bahwa proses pembelajaran nilai-nilai Islam yang 

dianggap cocok untuk anak-anak adalah model pembelajaran yang didasarkan 

pada interaksi sosial (model interaksi) dan transaksi. model pembelajaran 

interaksional dilaksanakan dengan berpijak pada prinsip-prinsip: 

a. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam belajar. 

b. Mendasarkan pada perbedaan individu. 

c. Mengaitkan teori dengan praktik. 

d. Mengembangkan komunikasi dan kerja sama dalam belajar. 

e. Meningkatkan keberanian peserta didik dalam mengambil resiko dan 

belajar dari kesalahan. 

f. Meningkatkan pembelajaran sambil berbuat dan bermain. 
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g. Menyesuaikan pelajaran dengan taraf perkembangan kognitif yang 

masih pada taraf operasi konkret. 

Selain itu, pembelajaran nilai-nilai Islam dalam kegiatan pramuka 

adalah salah satu kegiatan pengembangan diri. pengembangan diri dapat 

dilakukan dengan metode diskusi, bermain peran, tanya jawab, pemecahan 

masalah, dan metode lain yang sesuai. adapun pelaksanaannya bisa dilakukan 

di kelas, di luar kelas, bahkan di luar sekolah. hal ini senada dengan pandangan 

marasuddin, yang manyatakan bahwa: 

“Model interaksi sosial bermula dari kenyataan bahwa manusia adalah 

makhluk sosial. oleh karena itu, model ini menekankan pada 

pembentukan dan pengembangan kemampuan murid untuk berinteraksi 

sosial, mengembangkan sikap dan perilaku demokratis dengan 

musyawarah, gotong royong, kerja sama yang saling memberi manfaat. 

metode mengajar yang digunakan dapat berwujud metode diskusi, kerja 

kelompok, pemberian tugas, problem solving, role playing, socio 

drama, dan sebaginya”. 

 

Adapun metode-metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

nilai-nilai Islam dalam kegiatan pramuka adalah: 

a.  Metode Diskusi 

Metode ini digunakan dengan untuk saling memberi dan menerima 

informasi, pendapat dan sekaligus sebagai sharing experience (tukar 

pengalaman). selain itu, metode ini untuk menganalisis, memecahkan  masalah,  

menggali atau memperdebatkan permasalahan tertentu. 

b.  Metode Kerja Kelompok 

Metode dengan belajar bekerja sama, dengan memberi tugas secara 

berkelompok untuk diselesaikan bersama. pengelompokan ini dapat didasarkan 

pada kesamaan minat, kemampuan individu dan jenis kelamin.  
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c.  Metode Pemecahan Masalah (problem solving) 

Metode ini dikenal juga dengan metode brain-storming, yang 

digunakan untuk merangsang berpikir dan menggunakan wawasan tanpa 

melihat kualitas pendapat siswa. guru memberi motivasi siswa untuk 

mengeluarkan pendapat dan sekali-kali guru tidak boleh tidak menghargai 

pendapat siswa. 

d.  Metode Bermain Peran (socio drama) 

Metode ini digunakan untuk mengajar dengan cara mendramatisasikan 

tingkah laku tertentu atau peran tertentu sebagai bentuk simulasi sosial. metode 

ini diharapkan dapat memberikan pengalaman kepada murid berupa 

kemampuan menghayati dan menghargai perasaan orang lain, memerankan 

suatu peran tertentu, menumbuhkan tanggung jawab, mengambil keputusan 

dan memecahkan masalah. 

Selain metode diatas, ada metode-metode lain yang dapat digunakan 

dalam pengembangan pembelajaran nilai-nilai Islam, yaitu:  

a.  Metode Ceramah 

Metode ini adalah metode yang paling klasik dan dominan dalam dunia 

pengajaran, yang berupa penuturan secara lisan oleh guru dan  peserta didik 

mendengarkan. merode ceramah ini berbentuk penjelasan konsep, prinsip dan 

fakta. pada akhir pembelajaran di tutup dengan tanya jawab.
37
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b.  Metode Nasehat 

Menjelaskan tentang suatu kebenaran dengan maksud agar peserta didik 

terhindar dari kerusakan dan akibat buruknya. disamping itu mengarahkan 

kepada kebaikan, kebahagiaan dan hal yang bermanfaat. 

c.  Metode Keteladanan 

Dalam hal ini, kewajiban pendidik memberi contoh dan keteladanan 

bagaimana sikap orang yang beriman dan beramal sholeh diikuti oleh peserta 

didik. pendidikan adalah contoh yang terbaik dalam pandangan peserta didik 

yang akan ditiru dalam tindak tanduknya. ulwan berpendapat, bahwa yang 

dimaksud dengan keteladanan dalam pendidikan adalah metode influentif yang 

paling meyakinkan keberhasilannnya dalam mempersiapkan dan membentuk 

anak dalam moral, spiritual dan sosial.
38

  

d.  Metode Pembiasaan atau Latihan 

Pembiasaan adalah upaya praktis dan pembentukan (pembinaan) dan 

persiapan. berbagai kebiasaan harus dibentuk pada peserta didik oleh guru, hal 

ini dimulai sejak memahami realita kehidupan ini. contoh pendidikan melalui 

kebiasaan: 

1. Kebiasaan melaksanakan sholat wajib lima waktu setiap hari.  

2. Kebiasaan mengucapkan salam sewaktu masuk rumah atau bertemu 

dengan sesama muslim.  
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3. Menghormati orang tua, guru atau orang-orang  yang lebih tua baik di 

dalam maupun di luar keluarga dalam berbicara, bertamu, berpapasan 

dan lain-lain. 

4. Kebiasaan bangun pagi dan segera meningggalkan tempat tidur, 

berwudlu dan menunaikan sholat. 

Pentingnya pembiasaan dan latihan ini sebagaimana dikemukakan oleh 

Zakiah Darajat, bahwa : 

"Hendaknya setiap pendidik menyadari bahwa dalam pembinaan 

pribadi anak, sangat diperlukan pembiasaan-pembiasaan dan latihan-

latihan yang cocok dan sesuai dengan perkembangan jiwanya. karena 

pembiasaan dan latihan tersebut akan membentuk sikap tertentu pada 

anak, yang lambat laun sikap itu akan bertambah jelas dan kuat, 

akhirnya tidak tergoyahkan lagi, karena telah masuk menjadi bagian 

dari pribadinya”. 

 

Tujuan umum metode ini adalah agar peserta didik dapat membentuk 

kebiasaan-kebiasaan atau adat yang berguna dalam melaksanakan tugas-tugas 

dan kewajibannya, sebab selain terus menerus maka hal-hal yang tadinya 

dirasakan berat untuk dilaksanakan akan menjadi ringan dan latihan-latihan 

yang diberikan haruslah direncanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 

tujuan pendidikan yang diinginkan. 

e.  Metode Rekreasi (Karya Wisata) 

Metode ini dilaksankan dengan jalan mengadakan kegiatan atau 

kunjungan di luar sekolah dalam rangka belajar dengan tugas tertentu (out and 

about programme). dalam pelaksanaannya, metode ini memerlukan persiapan 

yang matang, tujuannya dirumuskan secara jelas, objeknya juga jelas, bentuk 



41 

 

41 

 

rencana belajar, pembagian tugas, pembekalan dan perbekalan yang perlu 

peralatan dan sebagainya. 

Rekreasi dapat membimbing peserta didik untuk meyadarkan nilai 

kehidupan manusia, alam, bahkan tuhan. rekreasi tidak hanya sekedar 

berkunjung pada suatu tempat yang indah atau unik, tetapi dalam kegiatan ini 

perlu dikembangkan, seperti laporan singkat mengenai apa yang disaksikan 

untuk kemudian dibahas dan didiskusikan guru dan peserta didik. 

E. Kepramukaan 

1. Sejarah Singkat Pramuka 

Kepanduan (pramuka) berawal dari pengalaman Baden Powell yang 

ditulis dalam dalam bentuk buku yang berjudul “Scouting for Boys” tahun 

1908, yang kemudian oleh belanda dilaksanakan di indonesia. pemimpin 

pergerakan nasional menggunakan gagasan Baden Powell untuk membentuk 

kader pergerakan nasional melalui antara lain Javaansche Padvinderij 

Organisatie, Hizbul Wathan, Sarekat Islam Afdeling Padvinderij.
39

 organisasi-

organisasi kepanduan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

pergerakan nasional yang bertujuan untuk melepaskan dan memerdekakan 

rakyat dan negara Indonesia dari penjajahan hindia belanda. 

Istilah Padvinder dan Padvinderij dilarang penggunaannya oleh 

Pemerintah Hindia Belanda, sehingga digunakan istilah pandu dan kepanduan 

oleh K.H.Agus salim untuk mengganti istilah asing padvinder dan 
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padvinderij.
40

 dalam masa pendudukan jepang, semua organisasi kepanduan 

dilarang oleh pemerintah pendudukan jepang. kegiatan pemuda dan remaja 

disalurkan ke dalam organisasi-organisasi bentukan jepang seperti Seinendan 

dan keibodan. hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Jepang ingin  

mematahkan semangat pergerakan nasional rakyat indonesia, agar wilayah dan 

negara kesatuan Republik Indonesia tidak lepas dari kekuasaan pemerintahan 

Jepang. 

Sesudah proklamasi kemerdekaan indonesia, pada masa berkobarnya 

perang kemerdekaan dibentuk pandu rakyat indonesia, sebagai satu-satunya 

organisasi kepanduan di wilayah  republik Indonesia. setelah pengakuan 

kedaulatan, terbuka kebebasan untuk membentuk organisasi-organisasi 

kepanduan, karena organisasi kepanduan tersebut memberikan kontribusi yang 

banyak, khususnya   dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan 

negara kesatuan republik Indonesia dari pemerintah pendudukan jepang. 

menjelang tahun 1961 kepanduan di indonesia terpecah-pecah menjadi lebih 

dari 100 organisasi kepanduan.dan hanya 64 organisasi yang ikut dalam 

berhimpun dalam federasi persatuan Kepanduan Indonesia (perkindo). Selain 

karena terpecah-pecah dan ada di bawah organisasi politik dan organisasi 

masa, lemahnya gerakan kepanduan di Indonesia kerena terpaku dalam gaya 

tradisional kepanduan Inggris. 

Akibatnya, pendidikan yang diselenggarakan oleh gerakan kepanduan 

Indonesia pada waktu itu, tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan bangsa 
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Indonesia, sehingga gerakan kepanduan kurang memperoleh respon dari 

masyarakat dan rakyat Indonesia. muncul pemikiran bahwa pendidikan 

kepanduan perlu disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan bangsa dan 

masyarakat Indonesia. akhirnya pada tanggal 20 Mei 1961 keluar Keputusan 

Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang  gerakan pramuka.
41

 hal ini juga 

disebabkan karena jumlah kepanduan yang cukup banyak, maka kemudian 

diintegrasikan dalam pramuka.
42

 oleh karena itu Gerakan Pramuka ditetapkan 

sebagai satu-satunya badan atau organisasi di wilayah Republik Indonesia yang 

diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan dan kegiatan kepanduan. 

2.  Pendidikan Pramuka 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan potensi manusia dalam rangka meningkatkan harkat dan 

martabat, baik sebagai individu, kelompok maupun sebagai kesatuan bangsa. 

karena sifatnya yang menyeluruh, suatu pranata pendidikan harus menjabarkan 

sistem nilai dan norma kedalam kawasan-kawasan kualitatif yang merupakan 

sasaran pendidikan, yaitu kawasan kecerdasan, sikap, perilaku dan akhlak 

secara terpadu membentuk kesadaran dan kemampuan manusia melaksanakan 

tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, manusia sebagai pribadi, 

masyarakat, bangsa dan negaranya serta alam lingkungan.
43

 pada hakikatnya 

pendidikan adalah pengaruh, bimbingan, arahan dari orang dewasa kepada 
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anak yang belum dewasa agar menjadi dewasa, mandiri dan memiliki 

kepribadian yang utuh dan matang. kepribadian yang dimaksud disini adalah 

semua aspek yang ada sudah matang yaitu meliputi cipta, rasa dan karsa.
44

 

Komisi Internasional tentang pendidikan untuk abad ke-21 dalam 

laporannya kepada UNESCO tahun 1997, sebagaimana yang dikutip Kwartir 

Nasional menyatakan bahwa pendidikan sepanjang hayat dalam arti luas 

bertumpu pada empat sendi, yaitu: 

a. Belajar  mengetahui (learning  to  know), yaitu   belajar  untuk 

memperoleh pengetahuan yang cukup luas agar dapat bekerja secara 

mendalam dalam beberapa hal dan dapat memanfaatkan peluang-peluang 

pendidikan sepanjang hidup. 

b. Belajar berbuat (learning to do), yaitu belajar untuk memiliki 

kemampuan dasar (kompetensi) dalam kaitannya dengan situasi dan kerja 

sama dalam lingkungannya yang berbeda dalam kehidupan, bukan hanya 

untuk memperoleh kecakapan kerja. 

c. Belajar hidup bersama (learning to live together), yaitu belajar untuk 

saling toleransi karena adanya keanekeragaman dan ketergantungan 

dalam hidup di suatu negara dan antar bangsa, serta memahami nilai-nilai 

kemajemukan (pluralisme).  

d. Belajar menjadi seseorang (learning to be), yaitu belajar untuk menjadi 

dirinya sendiri yang mampu mengaktualisasikan sebagai pribadi yang 

memiliki jiwa mandiri dan penuh tanggung jawab.
45

 

                                                 
44

 Yudrik Yahya, Wawasan Kependidikan, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 

2003), h. 5. 



45 

 

45 

 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan 

dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal yang 

dapat saling melengkapi dan memperkaya. pendidikan nonformal 

diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan 

yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan 

formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. pendidikan 

nonformal juga berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan 

penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta 

pengembangan sikap dan kepribadian professional. pendidkan informal 

merupakan kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan 

berbentuk kegiatan belajar secara mandiri dan hasil pendidikannya diakui sama 

dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian 

sesuai dengan standar nasional pendidikan.
46

 oleh karena itu, pendidikan 

kepramukaan termasuk salah satu dari pendidikan nonformal yang dapat masuk 

dan dilaksanakan di lembaga pendidikan formal.    

Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan menyatakan bahwa pendidikan kecakapan hidup yang mencakup 

kecakapan pribadi, kecakapn sosial, kecakapan akademik dan kecakapan 

vokasional dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Tim Broad Based 

Education menyebutkan bahwa kecakapan pribadi mencakup: (a) penghayatan 
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diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota masyarakat dan warga 

Negara; dan (b) menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang 

dimiliki sekaligus menjadikannya sebagai modal dalam meningkatkan dirinya 

sebagai individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya.
47

 

sedangkan kecakapan sosial mencakup (a) kecakapan komunikasi dengan 

empati; dan (b) kecakapan bekerjasama. empati, sikap penuh pengertian dan 

seni berkomunikasi dua arah perlu ditekankan, karena yang dimaksud 

berkomunikasi bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi isi dan sampainya 

pesan tersebut disertai dengan kesan yang baik akan menumbuhkan hubungan 

yang harmonis. kecakapan akademik yang seringkali disebut dengan 

kemampuan berpikir ilmiah mencakup (a) identifikasi masalah, (b) 

merumuskan hipotesis, dan (c) melaksanakan penelitian. 

Kecakapan vokasional seringkali disebut dengan ketrampilan kejuruan, 

artinya ketrampilan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang 

terdapat di masyarakat. pendidikan kecakapan hidup yang diberikan dapat 

merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak 

mulia,
48

 yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak 

mulia. akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti atau moral sebagai 

manisfestasi dari pendidikan agama.  
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Gerakan Pramuka yang memilki tujuan yang sama, yaitu dapat 

melakukan kegiatan kepramukaan di sekolah untuk mendukung tercapainya 

pendidikan kecakapan hidup bagi peserta didik. Khaeruddin menyatakan, 

bahwa: 

“Kepramukaan bertujuan untuk melatih siswa agar terampil dan 

mandiri, menanamkan sikap peduli terhadap orang lain, melatih agar 

mampu bekerja sama dengan orang lain, menanmkan sikap disiplin, 

menumbuhkan rasa percaya diri. ruang lingkupnya adalah: (a) 

ketrampilan personal; (b) ketrampilan sosial; dan (c) ketrampilan 

vakasional sederhana”. 

 

Gerakan pramuka merupakan jalur pendidikan luar sekolah yang dapat 

masuk dalam lembaga pendidikan formal, yang proses belajarnya nonformal, 

karena kegiatan belajarnya dilakukan secara terorganisasi yang berada diluar 

sistem formal yang ada dengan sasaran-sasaran pendidikan tertentu, agar 

peserta didik memperoleh kecakapan dan ketrampilan hidup dan 

perkembangan sikap yang diadasarkan pada suatu sistem nilai yang 

terintregasi. hal ini ditandai dengan adanya keputusan bersama antara Menteri 

Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia dan Ketua Kwartir Nasional 

Gerakan Pramuka Nomor 156/Kab/65 dan 47/KN/65, membuat organisasi 

Gerakan Pramuka berada di lingkungan pendidikan formal. 

3. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Kepramukaan 

Dalam pembukaan anggaran dasar gerakan pramuka dinyatakan bahwa 

gerakan pramuka sebagai kelanjutan dan pembaruan gerakan kepanduan 

nasional dengan berasaskan pancasila, menyelenggarakan upaya pendidikan 

bagi kaum muda melalui kepramukaan. 
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Sasaran pendidikan gerakan pramuka antara lain, meningkatkan sumber 

daya kaum muda dan mewujudkan masyarakat madani. idealnya gerakan 

pramuka merupakan wadah pengembangan remaja yang dapat menumbuhkan 

sikap kecintaan kepada kemanusiaan, menjaga moralitas yang baik dan 

menumbuhkan sikap keberanian, serta merupakan wadah yang mampu 

memberikan kondisi kreativitas yang dimiliki peserta didik dapat tersalurkan. 

hal ini sesuai dengan fungsi kepramukaan, yaitu sebagai lembaga pendidikan 

luar sekolah dan di luar keluarga serta sebagai wadah pembinaan dan 

pengembangan generasi muda, dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan 

(PDK) dan metode kepramukaan (MK) serta sistem among, yang 

pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan 

bangsa serta masyarakat indonesia. oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 

fungsi kepramukaan adalah: 

a. Sebagai permainan, artinya bahwa pendidikan kepramukaan adalah 

sebagai permainan bagi peserta didik. permainan disini sudah barang 

tentu adalah permainan yang menyenangkan, menarik, menantang dan 

mengandung pendidikan. 

b. Sebagai pengabdian, artinya bahwa pendidikan kepramukaan dilakukan 

oleh orang-orang dewasa dengan suka rela, ikhlas, tulus dan sportif 

untuk mengabdi kepada masyarakat. 

c. Sebagai alat, artinya bahwa  pendidikan kepramukaan dipergunakan 

sebagai sarana dalam mewujudkan cita-cita luhur suatu bangsa dan  

untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. 
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Dalam anggaran dasar gerakan pramuka, dijelaskan dalam pasal  4 

mengenai tujuan pendidikan pramuka, yaitu: 

“Gerakan Pramuka mendidik dan membina kaum muda indonesia guna 

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

dan fisiknya sehingga menjadi: 

 

a. Manusia  berkepribadian, berwatak dan berbudi luhur yang: (1) beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kuat mental, emosional 

dan tinggi moral; (2) tinggi kecerdasan dan mutu ketrampilannya; dan 

(3) kuat dan sehat jasmaninya. 

b. Warga Negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan 

patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia serta menjadi 

anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun 

dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggungjawab 

atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepudilian terhadap 

sesama hidup dan alam lingkungan, baik lokal, nasional maupun 

internasional”.
49

 

 

Di sini jelas sekali, bahwa pendidikan kepramukaan bertujuan untuk 

mendidik anak-anak dan pemuda agar menjadi warga masyarakat yang baik 

dan berguna, yang sanggup menyelenggarakan pembangunan bangsa dan 

Negara berdasarkan pancasila. selain itu yang perlu diperhatikan adalah prinsip 

dasar pramuka, yaitu prinsip kesukarelaan, artinya tidak ada niat karena 

paksaan atau terpaksa melainkan niat karena terdorong rasa ikhlas menjadi 

anggota gerakan pramuka yang dapat dirasakan hubungannya yang akrab 

antara pembina dan anak didiknya bahkan antara sesama anak didik itu sendiri. 

4. Kode Kehormatan Pramuka 

Kode Kehormatan Pramuka adalah suatu norma dalam kehidupan dan 

penghidupan para anggota gerakan pramuka yang merupakan ukuran dan 

standar tingkah laku kepramukaan. kode kehormatan pramuka terdiri atas janji 
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yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut darma. makna kode 

kehormatan pramuka yang disebut janji (satya) adalah: 

a. Janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota 

gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keangggotaan. 

b. Tindakan pribadi untuk mengikat diri secara suka rela menerapkan dan 

mengamalkan janji. 

c. Titik tolak memasuki proses pendidikan sendiri guna mengembangkan, 

visi, intelektualitas, emosi, sosial dan spiritual, baik sebagai pribadi 

maupun anggota masyarakat lingkungannya. 

Kode Kehormatan Pramuka yang berbentuk janji bagi Pramuka 

Penggalang disebut Tri Satya, yaitu: 

TRI SATYA 

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh: 

a. Menjalankan      kewajibanku    terhadap   Tuhan   dan   Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan menjalankan Pancasila. 

b. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun 

masyarakat. 

c. Menepati Dasa Darma. 

 

Makna Kode Kehormatan Pramuka dalam ketentuan moral yang 

disebut darma merupakan: 

a. Alat proses pendidikan sendiri yang progresif untuk mengembangkan 

budi pekerti luhur. 

b. Upaya memberi pengalaman praktis. 

c. Landasan gerak Gerakan Pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan 

melalui Kepramukaan. 
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d. Kode etik organisasi Gerakan Pramuka.
50

 

Kode Kehormatan Pramuka yang berbentuk ketentuan moral disebut 

disebut Dasa Darma, yaitu: 

DASA DARMA PRAMUKA 

Pramuka itu: 

a. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 

c. Patriot yang sopan dan kesatria. 

d. Patuh dan suka bermusyawarah. 

e. Rela menolong dan tabah. 

f. Rajin, terampil dan gembira. 

g. Hemat, cermat dan bersahaja. 

h. Disiplin, berani dan setia. 

i. Bertanggungjawab dan dapat dipercaya. 

j. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. 

 

Adapun pengamalan Kode Kehormatan Pramuka dapat 

dilaksanakan dengan: 

a. Menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 

b. Membina kesadaran berbangsa dan bernegara. 

c. Mengenal, memelihara dan melestarikan lingkungan beserta alam 

seisinya. 

d. Memiliki sikap kebersamaan, tidak mementingkan diri sendiri, baik 

dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. 

e. Hidup secara sehat jasmani dan rohani. 

f. Belajar mendengar dan menerima pendapat atau gagasan orang lain, 

membina sikap mawas diri, bersikap terbuka, mematuhi kesepakatan 

dan memperhatikan kepentingan bersama, mengutamakan kesatuan dan 
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persatuan serta membina diri dalam upaya bertutur kata dan bertingkah 

laku sopan, ramah dan sabar. 

g. Membiasakan diri memberikan pertolongan dan berpartisipasi dalam 

kegiatan bakti maupun sosial, membina kesukarelaan dan 

kesetiakawanan, membina ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi 

dan mengatasi rintangan dan tantangan tanpa mengenal sikap putus asa. 

h. Kesediaan dan keikhlasan menerima tugas yang ditawarkan, sebagai 

upaya persiapan pribadi menghadapi masa depan, berupaya melatih 

ketrampilan dan pengetahuan sesuai kemampuannya, riang gembira 

dalam menjalankan tugas dan menghadapi kesulitan dan tantangan. 

i. Bertindak dan hidup secara hemat, serasi dan tidak berlebihan, teliti, 

waspada dan tidak melakukan hal yang mubazir, dengan membiasakan 

hidup secara bersahaja sebagai persiapan diri agar mau dan mampu 

mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. 

j. Mengendalikan dan mengatur diri, berani mengakui kesalahan, 

memegang teguh prinsip dan tatanan yang benar, taat terhadap aturan 

dan kesepakatan. 

k. Membiasakan diri menepati janji, mematuhi aturan dan ketentuan yang 

berlaku, kesediaan untuk bertanggungjawab atas segala tindakan dan 

perbuatan, bersikap jujur dalam hal perbuatan maupun materi. 
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l. Memiliki daya pikir dan daya nalar yang baik, dalam upaya membuat 

gagasan dan menyelesaikan permasalahan, berhati-hati dalam 

bertindak, bersikap dan berbicara.
51

  

5. Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan 

Pendidikan adalah proses pemberdayaan, yaitu proses pendidikan harus 

diarahkan agar potensi yang ada pada anak manusia dikembangkan seoptimal 

mungkin sesuai dengan fitrahnya sehingga terutama dapat menyumbangkan 

kemampuannya untuk pengembangan dirinya menjadi pribadi-pribadi bebas 

yang mengenal kata hati dan kemanusiaan.
52

 

Pendidikan di dalam Gerakan Pramuka dapat digolongkan ke dalam 

jalur pendidikan luar sekolah yang mencakup empat sendi pendidikan diatas, 

terutama ditekankan pada belajar hidup bersama dan belajar menjadi 

seseorang. dalam hal ini konsep dasarnya adalah pendidikan diri, dimana setiap 

anggota pramuka dianggap sudah memilki potensi untuk berkembang ke 

seluruh dimensi dan bertanggung jawab atas pengembangan dirinya sendiri dan 

pendekatan pendidikan yang digunakan merupakan pendidikan yang utuh dan 

menyeluruh.  

Metode pendidikan yang diterapkan merupakan ciri khas pramuka yang 

membedakan dengan pendidikan lain, yaitu prinsip dasar kepramukaan (PDK) 

dan metode kepramukaan (MK) yang terdapat dalam anggaran dasar gerakan 

pramuka. kedua unsur metode pendidikan ini dilaksanakan secara terpadu dan 
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disesuaikan dengan kepentingan, kebutuhan, situasi dan kondisi masyarakat. 

Prinsip Dasar Kepramukaan (PDK) meliputi: 

a.   Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b.   Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. 

c.   Peduli terhadap diri pribadinya. 

d.   Mentaati Kode Kehormatan Pramuka. 

Prinsip Dasar Kepramukaan  sebagai norma hidup seorang anggota 

Gerakan Pramuka ditanamkan dan ditumbuhkembangkan melalui proses 

penghayatan oleh dan umtuk diri pribadinya, bagi peserta didik dibantu oleh 

pembinanya, sehingga pelaksanan dan pengamalannya dilakukan dengan penuh 

keasadaran, kemandirian, kepedulian, tanggungjawab serta keterikatan moral, 

baik secara sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. menerima secara suka 

rela prinsip dasar kepramukaan adalah hakekat pramuka baik sebagai makhluk 

Tuhan Yang Maha Esa maupun individu yang menyadari bahwa diri 

pribadinya: 

a. Mentaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan beribadah sesuai dengan 

tata cara dari agama yang dipeluknya serta menjalankan segala 

perintahnya dan menjauhi larangannya. 

b. Mengakui bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup 

bersama dengan makhluk lain yang juga diciptakan oleh Tuhan Yang 

Maha Esa, khususnya sesama manusia yang telah diberi derajat yang 

lebih mulia dari makhluk lainnya. dalam kehidupan bersama didasari 

oleh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. 
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c. Diberi tempat untuk hidup dan berkembang oleh Tuhan Yang Maha 

Esa di bumi yang yang berunsur tanah, air dan udara yang merupakan 

tempat bagi manusia untuk hidup bersama, berkeluarga, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan rukun dan damai. 

d. Memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan 

sosial serta memperkokoh persatuan, menerima kebhinnekaan dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

e. Memerlukan lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat 

menunjang dan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidupnya. 

Karena itu manusia wajib peduli terhadap lingkungan hidupnya dengan 

cara menjaga, memelihara dan menciptakan lingkungan hidup yang 

baik.
53

 

Metode Kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui: (a) 

pengamalan kode kehormatan pramuka; (b) belajar sambil melakukan.; (c) 

sistem berkelompok; (d) kegiatan yang menarik dan meningkat yang 

mengandung pendidikan yang sesuai dengan rohani dan jasmani peserta didik; 

(e) kegiatan di alam terbuka (f) sistem tanda kecakapan; (g)  satuan terpisah 

untuk putra dan putri; dan (h) sistem pamong. 

Metode Kepramukaan pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari 

Prinsip Dasar Kepramukaan, satu sama lain saling ada keterkaitannya. 

keterkaitan itu terletak pada pelaksanaan Kode Kehormatan Pramuka. metode 

kepramukaan sebagai suatu sistem, terdiri dari unsur-unsur yang merupakan 
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sub sistem terpadu dan terkait, yang tiap unsurnya mempunyai fungsi 

pendidikan yang spesifik dan saling memperkuat serta menunjang tercapainya 

tujuan. 

Dalam pelaksanaannya antara Prinsip Dasar Kepramukaan dan metode 

kepramukaan harus dilaksanakan secara terpadu, tidak boleh dipisahkan. oleh 

karena itu, kedua-duanya harus berjalan seimbang saling melengkapi. bahkan 

tidak hanya kedua unsur itu  yang terpadu, akan tetapi ada lima unsur terpadu 

yang harus dilaksanakan dalam gerakan pramuka, yaitu: (a) prinsip dasar 

kepramukaan; (b)   metode kepramukaan; (c)   kode kehormatan pramuka; (d)   

motto gerakan pramuka; (e)   kiasan dasar kepramukaan.
54

 

6. Bentuk-Bentuk Pembelajaran Nilai-Nilai Islam dalam Kegiatan 

Pramuka.  

Bentuk-bentuk kegiatan pramuka yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan dan pelaksanaan latihan pendidikan agama islam mempunyai 

kontribusi yang besar dalam memberikan perubahan sikap dan tingkah laku 

yang terwujud dalam akhlak yang terpuji. adapun pelaksanaannya  adalah 

sebagai berikut: 

1. Pendidikan agama islam dalam Gerakan Pramuka dilaksanakan dengan 

prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan dan sistem 

among. 

2. Kegiatan latihan Pendidikan Agama Islam dalam Pramuka dilaksanakan 

sebanyak mungkin dengan praktek dan secara praktis berupa kegiatan 
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nyata, sederhana, swadaya, dan mudah dilaksanakan, namun dengan 

membawa hasil pendidikan yang nyata, disesuaikan dengan usia dan 

kemampuan, jasmani dan rohani peserta didik. 

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

4. Berdoa bersama-sama pada waktu pelantikan anggota Gerakan 

Pramuka. 

5. Berdoa pada setiap akan dan sesudah melakukan kegiatan dan 

pekerjaan. 

6. Berdoa bersama-sama pada waktu pembukaan dan penutupan 

perkemahan. 

7. Pada waktu mengadakan perkemahan dan kegiatan lainnya, 

dijadwalkan untuk menunaikan sholat lima waktu dan sembahyang 

Jumat. 

8. Membantu dan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan 

yang bersifat keagamaan pada acara memperingati hari raya atau hari 

Besar keagamaan. 

Latihan pembelajaran nilai-nilai Islam dalam Gerakan Pramuka 

dilaksanakan dalam bentuk-bentuk kegiatan dan latihan rutin, perlombaan, 

perkemahan dan widyawisata serta tadabbur alam (hiking), baik secara 

perseorangan maupun beregu. pelaksanaan latihan pendidikan agama Islam 

dalam pramuka diarahkan untuk menumbuhkan: 

1. Kecintaan akan pokok-pokok ajaran Islam. 

2. Pengertian akan pentingnya hidup beragama Islam. 
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3. Kegairahan untuk mempelajari agama Islam. 

4. Kesadaran untuk berbudi pekerti mulia. 

5. Kedisiplinan dalam mengerjakan kewajiban sholat lima waktu.
55

 

 Pembelajaran nilai-nilai Islam dapat dilaksanakan dalam bentuk-

bentuk kegiatan sebagai berikut: 

1. Upacara 

Upacara merupakan kegiatan rutin dalam Gerakan Pramuka sebagai 

salah satu media dan alat pendidikan yang penting dalam membina  peserta 

didik. upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan 

peraturan yang wajib dilaksanakan dengan khidmat dan tertib, sehingga 

merupakan kegiatan  teratur untuk menciptakan kebiasaan yang mengarah 

kepada budi pekerti yang luhur. oleh karena itu, upacara harus disusun dengan 

kegiatan yang teratur, menarik dan mengandung pendidikan, sehingga 

dilaksanakan dengan serius, tertib dan khidmat serta disiplin. 

Kegiatan upacara dalam Pramuka berupa upacara hari Pramuka, latihan 

rutin, pemberian tanda kecakapan khusus, kenaikan tingkat, pelantikan, 

pertemuan, perkemahan, di mana pada pembukaan dan penutupannya 

dibacakan doa, sehingga kegiatan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, 

akan tetapi mengandung muatan edukatif dalam pembelajaran nilai-nilai Islam 

yang menumbuh kembangkan sikap yang dapat dimanifestasikan dalam 

tingkah laku dan perbuatan yang baik. 
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2. Perlombaan  

Dalam pertemuan Pramuka, perlombaan merupakan salah satu kegiatan 

dan sarana latihan pendidikan agama, karena salah satu perlombaan tersebut 

adalah Lomba Tingkat (LT) yang berisi kegiatan yang berkaitan dengan 

agama.
56

 LT merupakan pertemuan regu-regu pramuka dari suatu satuan 

pramuka atau dari berbagai satuan pramuka dengan cara kegiatan kreatif, 

rekreatif dan edukatif dalam bentuk perlombaan.
57

 kegiatan ini dilaksanakan 

atas landasan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan dan 

digunakan untuk evaluasi serta meningkatkan kecakapan dan kemampuan para 

pramuka mengenai ketrampilan, ketangkasan, seni dan olah raga, 

kemasyarakatan dan keagamaan. 

LT adalah gelanggang penggalang putra dan putri, baik secara beregu 

maupun perseorangan saling berlomba. tujuan  perlombaan tersebut adalah 

menguji kemampuan pramuka penggalang,
58

 untuk membina dan 

mengembangkan penghayatan kode kehormatan pramuka yang berupa janji Tri 

Satya dan Dasa Darma pramuka, serta memupuk persaudaraan para pramuka, 

sehingga  materi yang telah diterima dalam setiap kegiatan pramuka dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang mampu memberikan pengaruh 

dalam sikap dan perbuatan.  
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Materi Lomba Tingkat dalam kegaiatan Pramuka adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2 

Materi Lomba Tingkat Pramuka.
59

 
No Aspek Kemampuan Jenis Lomba 

a Ketrampilan 1. Peta pita 

2. Peta perjalanan 

3. Semaphore 

4. Morse 

5. Perkemahan 

6.  Pioneering dasar 

7. Panorama 

8. Sandi 

9. Lomba memasak 

b Ketangkasan 1. Mendaki tangga 

2. Mendaki dan turun tebing 

3. Sambung tali 

4. Meniti kayu bulat 

c Kesenian dan olah raga 1. Melukis 

2. Mengarang 

3. Sepak bola 

d Keagamaan 1. Tilawatil Quran 

2. Azan 

3. Sholat 

4. Cerdas  tangkas  pengetahuan  agama Islam. 

5. Seni tulis huruf Al Quran (Kaligrafi). 

6. Amal soleh (Baksos) 

7. Seni budaya. 

e Kemasyarakatan 1. Reboisasi atau penghijauan 

2. Kerja bakti (bakti sosial). 

 

3. Perkemahan 

Perkemahan sangat berguna bagi peserta didik, karena memberikan 

banyak pengalaman yang akan diperoleh. kegiatan perkemahan merupakan 

suatu permainan yang menyenangkan dimana peserta didik secara bersama-

sama mengadakan pengembangan diri di luar rumah untuk membina kesehatan, 

memberi kesenangan, ketrampilan dan kesediaan memberikan pertolongan 

kepada sesama manusia.  
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Kegiatan ini dapat mendekatkan peserta didik dengan alam. karena itu, 

agar kegiatan ini tidak hanya sekedar hiburan atau menginap di alam terbuka, 

sejumlah kegiatan seperti perlombaan olah raga, kegiatan intelektual, uji 

ketahanan, uji keberanian dan penyadaran spiritual merupakan jenis kegiatan 

yang dapat dikembangkan selama program ini berlangsung.  

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pendidikan dalam gerakan 

pramuka memerlukan pendekatan secara pribadi dengan menggunakan 

metode-metode tertentu, salah satunya dengan perkemahan. karena 

perkemahan tidak sekedar senang-senang belaka atau hura-hura, melainkan 

mempunyai tujuan pendidikan, antara lain: 

a. Memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-

unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, menjaga lingkungan 

dan mengembangkan sikap bertanggungjawab akan masa depan dengan 

menghormati keseimbangan alam. 

b. Mengembangkan kemampuan diri mengatasi tantangan yang dihadapi, 

menyadari tidak ada sesuatu yang berlebihan didalam dirinya, 

menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam 

kesederhanaan, membina kerja sama dan rasa memiliki. 

Kegiatan perkemahan sebagai proses pendidikan agama Islam meliputi 

antara lain: 

a. Sholat berjamaah setiap waktu sholat fardhu. 

b. Renungan jiwa yang sesuai dengan ajaran agama Islam. 

c. Kesenian yang bertemakan agama Islam. 
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d. Kegiatan agama Islam  yang dikaitkan dengan kegiatan fisik. 

e. Mengenal, menyayangi, mencintai alam dan isinya sebagai salah satu 

bukti kebesaran Allah Swt . 

f. Tadarus Al-Qur’an. 

g.   Kuliah atau diskusi tentang agama dan kitab suci Al-Qur’an. 

4. Pengabdian dan pengamalan agama Islam 

Pengabdian dan pengamalan agama Islam dapat dilaksanakan dalam 

berbagai kegiatan di gerakan pramuka. Kegiatan ini bertujuan untuk 

menanamkan dan mengembangkan peserta didik untuk menjalankan ajaran 

agama Islam, memperkuat  keyakinan dan keimanan, sehingga dapat 

menghayati ajaran agama yang dianutnya sebagai manifestasi hidup beragama. 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dan pengamalan agama Islam di 

dasarkan pada tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial, 

serta pengalaman ajaran agama Islam.
60

 kegiatan latihan pendidikan agama 

Islam dalam bentuk pengabdian dan pengamalan ajaran agama Islam serta 

bakti sosial (baksos) antara lain: 

a. Usaha-usaha untuk kemanusiaan, kemasyarakatan dan agama. 

b. Kegiatan pembangunan masyarakat dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan agama Islam termasuk pembangunan dan pemeliharaan 

tempat-tempat ibadah serta penyediaan alat perlengkapannya. 
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5. Hiking (Tadabbur  Alam)  

Hiking dalam kegiatan pramuka sering juga dikenal dengan istilah wide 

game atau mengikuti jejak di alam terbuka. kegiatan ini merupakan suatu 

permainan dan pekerjaan yang menarik, karena peserta didik dilatih untuk 

teliti, waspada, dapat menggunakan inderanya dengan baik. 

Hiking juga dikenal dengan istilah tadabbur  alam. artinya kegiatan ini 

sifatnya tidak hanya sekedar rekreasi dan melatih ketrampilan peserta didik, 

akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk memikirkan dan memahami alam 

lingkungan hasil ciptaan Allah SWT.  

Kegiatan hiking dan tadabbur alam harus dapat memberikan motivasi 

terhadap peserta didik untuk dapat mengaktualisasikan sikap dan perbuatan 

dalam bentuk akhlak yang terpuji terhadap alam dan lingkungan,  karena pada 

hakekatnya akhlak meliputi empat dimensi: 

a. Akhlak terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengandung unsur takwa dan 

beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur. 

b. Akhlak terhadap sesama manusia atau terhadap masyarakat, mengandung 

unsur hubungan kemanusiaan yang baik. 

c. Akhlak terhadap makhluk Tuhan yang hidup maupun mati (fauna, flora 

dan benda-benda mati), mengandung unsur perikemanusiaan. 

d. Akhlak terhadap diri sendiri, mengandung unsur budi pekerti yang luhur, 

berani mawas diri dan mampu menyesuaikan diri. 
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F. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian ini diteliti oleh Rahmat pada tahun 2006 dengan judul 

“Implementasi Nilai-Nilai Islam terhadap Pembinaan Kesadaran Lingkungan 

Hidup di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Kota Pekanbaru” penelitian ini 

mendeskripsikan cara mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam 

pembinaan kesadaran lingkungan hidup. adapun hasil binaan berupa sikap dan 

tingkah laku peserta didik sebagai perwujudan kesadaran lingkungan hidup. 

pembinaan kesadaran lingkungan hidup diimplementasikan pada mata 

pelajaran akidah akhlak dengan porsi 5%.  

Sementara Agus Widodo HS dalam penelitiannya pada tahun 2005 

yang berjudul “Profil Standar Kompetensi Pramuka dalam Kegiatan di Alam 

Terbuka”. dalam penelitian ini dilakukan pengiriman kuesioner kepada 

Pramuka Penegak, Pramuka Pandega, Pembina Pramuka yang pernah 

mengikuti pelatihan atau kursus ketrampilan Pramuka, para Pelatih Pembina 

Pramuka dan para pakar kegiatan di alam terbuka di Madrasah Tsanawiyah 

Darul Hikmah Kota Pekanbaru. hasil penelitian ini dikategorikan sedang 

dengan rentang 63.83%.
 
 

Tesis yang ditulis oleh Erma Nurhafizah dengan judul penelitian 

”Penanaman Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab Melalui Kegiatan 

Ekstrakurikuler Kepramukaan Pada Siswa VII di Mts Al-Muttaqin”. penelitian 

ini bertujuan untuk mendiskripsikan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka dan peroses penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab serta 

melihat faktor pendukung dan penghambat di kegiatan eskul tersebut. hasil 
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penelitian ini menunjukkan bahwa peroses penanaman karakter disiplin dan 

tanggung jawab melalui kegiatan ekstrakurikuler dikatakan efektif. adapun 

faktor pendukung yaitu sarana prasarana yang lengkap, komunikasi yang baik 

antara kepala sekolah, wakasek kesiswaan dan pembina. faktor penghambatnya 

adalah kurangnya perhatian kepala madrasah dan pembina tidak memiliki 

kompetensi yang baik dalam bidang pramuka.  

Dari beberapa penelitian yang telah di paparkan diatas, maka terlihat  

bahwa penelitian yang penulis teliti  tidak sama dengan penelitian  terdahulu 

tersebut sebab fokus penelitian  peneliti adalah : “Implementasi Pembelajaran 

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

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. sepengetahuan peneliti  judul ini belum  

pernah diteliti  oleh peneliti sebelumnya  baik berbentuk tesis maupun skripsi . 
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G. Konsep Operasional  

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk 

memberikan batasan-batasan terhadap kerangka teoritis, hal ini sangat 

diperlukan agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami tulisan ini, 

Implementasi Pembelajaran Nilai-nilai Islam Dalam Kegiatan Pramuka di 

Operasionalkan seperti berikut : 

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

pramuka. 

2. melaksanakan sholat berjama’ah setiap shalat fardu 

3. Melaksanakan mujahadah dan Istighosah 

4. Melakukan tadarus Al-Qur’an 

5. Melakukan bakti sosial (Baksos) 

6. Melakukan reboisasi (penanaman pohon) 

7. Melaksanakan penyembelihan hewan kurban 

8. Melaksanakan renungan dan penyucian diri (tazkiyyah) 

9. Membersihkan Lokasi Kegiatan Pramuka  

 


