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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini berawal dari kurangnya sarana dan prasarana bahan ajar 

modul atau bahan ajar lainnya dalam proses pembelajaran maka perlu di 

kembangkan sebuah produk berupa bahan ajar modul nilai- nilai dasa dharma 

sebagai bahan ajar pembelajaran. Rumusan masalah yang terdapat dalam 

penelitian ini yaitu. (1) bagaimana proses pengembangan modul pendidikan 

pramuka SD/MI Berdasarkan nilai- nilai dasa dharma, (2) bagaimana respon 

peserta ddik terhadap kemenarikan modul nilai – nilai dasa dharma pramuka. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat proses pengembangan bahan 

ajar modul untuk peserta didik kelas V SD/MI, untuk mengetahui tingkat 

kelayakan bahan ajar  modul nilai –nilai dasa dharma pramuka  untuk peserta 

didik kelas V SD / MI, untuk mengetahui respon pendidik dan peserta didik 

terhadap bahan ajar modul pramuka berdasarkan nilai-nilai dasa dharma. 

  Metode penelitian yang di gunakan peneliti adalah pengembangan atau 

Research and Development dengan model Borg and Gall yang meliputi 7 

langkah yaitu, potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi 

desain, revisi desain,uji coba produk, dan revisi produk. Uji kelayakan produk 

dilakukan oleh beberapa validator yaitu 2 ahli media, 2 ahli materi, 2 ahli 

bahasa, 2 pendidik kelas V dan uji coba lapangan pada peserta didik kelas V 

SD/MI. 

  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahan ajar modul 

mendapatkan nilai rata-rata persentase ahli materi 85.22% dengan kategori 

“sangat layak”, ahli media mendapatkan nilai rata-rata persentase sebesar 

84.62% dengan kategori “layak” dan ahli bahasa mendaparkan nilai rata-rata 

dengan persentase 82.55% dengan kategori “layak”.dan respon peserta didik  

uji coba skala kecil memperoleh persentase 80%  dengan kategori “layak”, dan 

uji coba skala besar memperoleh persentase keseluruhan sebesar 81,25% 

dengan kategori “sangat layak”. Berdasarkan hasil uraian diatas maka produk 

yang dikembangkan peneliti layak di gunakan sebagai bahan ajar pembelajaran. 

  Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan pengembangan bahan 

ajar modul yang berjudul nilai – nilai dasa dharma, membantu pendidik dan 

peserta didik memudahkan pembelajaran di sekolah dalam ekstrakulikuler 

pramuka. 

 

 

Kata Kunci : Bahan Ajar, Modul, Nilai-nilai Dasa Dharma 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 

merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari 

mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh 

Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan 

jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan 

adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, 

Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”. {Q. S Al-Hujurat : 11} 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal penelitian ini, untuk menghindari 

kesalahpahaman,makapenelitiperlu menjelaskan dan menjabarkan beberapa 

kata,tentang judul ini. Maka judul peneliti maksud adalah“PENGEMBANGAN 

MODUL PENDIDIKAN PRAMUKA SD/MI BERDASARKAN NILAI – 

NILAI DASA DHARMA. Di bawah ini merupakan uraian dan beberapa istilah 

dalam judul skripsi ini sebagai berikut: 

1. Pengembangan ialah upaya merubah, mengonsep,atau merancang sesuatu 

yang telah ada agar memiliki mutu yang lebih baik, lebih bernilai, lebih 

efektif, dan efisien dari sebelumnya. Pengembangan bahan ajar yaitu 

kegiatan yang merancang suatu materi yang bersifat baru dengan tujuan 

untuk mengembangkan suatu proses belajar mengajar menjadi lebih 

menyenangkan, mendorong semangat belajar peserta didik , tidak 

membosankan, serta memudahkan peserta didik untuk mencapai tujuan-

tujuan belajar sesuai dengan apa yang diharapkan.1 

2. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan atau materi yang disusun secara 

sistematis yang digunakan untuk membantu pendidik dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang 

memungkinkan peserta didik belajar. Bahan ajar atau biasa disebut materi 

pembelajaran secara garis besar, berarti pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. 

Tiga hal tersebut harus dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai 

standard kompetensi yang telah di tentukan. 

3. Pramuka penggalang adalah anggota pramuka yang berusia 11 sampai 15 

tahun Anggota pramuka penggalag memiliki tiga tingkatan yaitu: Penggalang 

Ramu, Penggalang Rakit Dan Penggalang Terap. Tanda Kecakapan Umum 

(TKU) pada anggota pramuka penggalang berbentuk seperti huruf V 

Berwarna dasar merah dengan gambar “bunga kelapa bertangkai tiga” 

bewarna putih. TKU anggota pramuka penggalang terdiri atas TKU 

Penggalang Ramu ( satu tingkat), penggalang Rakit ( dua susun), Penggalang 

Terap ( tiga susun ). TKU Pramuka Penggalang di kenakan di lengan baju 

sebelah kiri. 

4.  Dasa Dharma berasal dari kata dasa (sepuluh) dan dharma (tuntutan). Jika di 

maknai, dasa dharma berarti sepuluh tuntunan tingkah laku bagi pramuka 

Indonesia yang berisi ketentuan moral atau watak pramuka serta penjabaran 

                                                           
1
 Dian Andesta Bujuri,Masnun Baiti,” Pengembangan Bahan Ajar IPA integrative 

Berbasis Pendekatan Kontesktual”. Terampil, jurnal pendidikan dan pembelajaran dasar, Vol 5, 
No 2 (Desember,2018) h. 186 
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pancasila. Isi dari dasa dharma pramuka yaitu, 1. Taqwa kepada tuhan yang 

maha esa, 2, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3, patriot yang 

sopan dan kesatria. 4, patuh dan suka bermusyawarah. 5, rela menolong dan 

tabah. 6, rajin, trampil dan gembira. 7, hemat, cermat, dan bersahaja. 8, 

disiplin berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat di percaya. 10, 

suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan. 

jadi penelitian yang dimaksud pada judul skripsi ini tentang :” 

PENGEMBANGAN MODUL PENDIDIKAN PRAMUKA SD/MI 

BERDASARKAN NILAI – NILAI DASA DHARMA 

 

B. Latar Belakang Masalah 

 

Praja Muda disingkat Pramuka yang artinya anak muda yang suka bekerja. 

Pramuka merupakan organisasi yang menyediakan wadah bagi proses pendidikan 

pramuka di Indonesia. Secara internasional, Pramuka disebut "Pramuka".Sebagai 

penyelenggara pendidikan Kepanduan, Gerakan Pramuka telah berperan penting 

dalam pembentukan kepribadian generasi muda. Oleh karena itu, ia memiliki 

pengendalian diri dan kecakapan hidup, serta dapat menghadapi tantangan yang 

memenuhi persyaratan perubahan lokal dan nasional serta kehidupan global. 

Pendidikan pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah dasar 

dan menengah dan menjadi kebijakan pada tahun 2014.Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63.Menurut pantauan 

penulis kepada pelatih pengintai SD N Margakaya Karang Anyar Lampung 

Selatan, kebijakan ini belum memiliki fasilitas yang memadai. ... Misalnya, 

kurangnya panduan pendidikan pramuka bagi pelatih untuk mendukung 

pelaksanaan proses pelatihan, dan kurangnya buku teks tentang materi pramuka 

yang diterbitkan oleh National Scout Movement Quarterly.2 

Pendidikan pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib yang 

bertujuan untuk mengembangkan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak 

mulia Pramuka melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai pramuka.Praktik 

nilai-nilai pramuka diwujudkan dalam Dasa dharma dan Tri Satya sebagai nilai 

kehormatan / kode etik gerakan pramuka.Pimpinan pramuka dapat menggunakan 

sepuluh butir dalam "Prinsip Kepanduan" sebagai bahan untuk menumbuhkan 

nilai karakter siswa. Para peneliti berencana mengembangkan nilai-nilai inti 

kepramukaan.3Pelaksanaan wajib belajar lanjutan di sekolah sesuai dengan 

"Sistem dan Kurikulum Pendidikan Nasional" 2013 mengharuskan setiap satuan 

pelatihan merumuskan pedoman pelaksanaan. Ini harus mengacu pada Keputusan 

                                                           
2
Permendikbud 81a Tahun 2013, tentang  tujuan kegiatan Ekstrakulikuler 

Pramuka di satuan  pendidikan. Jakarta :Mendikbud RI  
3
 Kursus pembinaan Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) (Jakarta : kwartir 

nasional gerakan pramuka:2017)  
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Menteri Pendidikan No.18A 2013. Tetapi, kemudian Keputusan Menteri 

Kementerian Pendidikan Umum dan Ketua.National Boy Scout District untuk 

mendapatkan petunjuk pelaksanaan. kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh seluruh siswa 

(dari SD / MI hingga SMA / MA. 

Pendidikan formal sekolah dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama 

kegiatan di dalam kelas dan kegiatan ekstrakulikuler. Kegiatan ekstrakurikuler 

dilakukan selama jam pelajaran, dan kegiatan ekstrakurikuler dilakukan pada 

waktu senggang. Kedua aktivitas ini sama pentingnya dan saling melengkapi. 

Kegiatan pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan setelah kurikulum disusun, 

dan kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan non-tema dan jasa 

konsultasi, melalui kegiatan yang diselenggarakan secara khusus oleh pendidik 

untuk membantu mereka mengembangkan peserta didik sesuai dengan 

kebutuhan, kemampuan, bakat dan minatnya. pengajar yang kompeten dan 

berwibawa di sekolah atau madrasah.Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang 

dilakukan sekolah adalah ekstrakurikuler pramuka.Sebagai salah satu bentuk 

kegiatan pendidikan informal di sekolah merupakan sarana / wadah untuk 

menanamkan keberanian dan disiplin kepada siswa. Intinya, pendidikan pramuka 

merupakan proses pendidikan, Lingkungan luar sekolah dan lingkungan 

rumah.Berupa kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah dan luar 

ruangan.4 

Dalam UU No 12 Tahun 2010 tentang gerakan parmuka pada bab II 

pasal 3 tentang gerakan pramuka di nyatakan tentang pendidikan dan pelatihan 

pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua, dan 

permainan berhubungan dengan pada pendidikan. Gerakan pramuka mengajarkan 

banyak hal yang berkaitan dengan pendidikan moral dan pendidikan karakter 

peserta didik, selain itu pramuka juga mengajarkan bagaimana membetuk sikap 

yang baik, yang selalu taat dan mencintai alam. Kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib yang wajib diikuti siswa5. Di 

jenjang SD / MI dan SMA / MA. terdapat dua alasan penggunaan pramuka 

sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah, Pertama, dasar hukum yang 

jelas. Undang-undang ini tertuang dalam Pasal r888(1) Ayat 4 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2010,bahwa: 

 

                                                           
4
Sri Arfiah dan agus prasetya”pembelajaran kepramukaan dalam penguatan 

karakter kemandirian dan tanggung jawab dalam upaya mempersiapkan mahasiswa 
ppkn sebagai Pembina ekstrakulikuler di sekolah”jurnal URECOL(university Research 
Coloquium)2017 

5Febi dan Arif Widagdo”pengaruh Ekstrakulikuler Pramuka Terhadap 
Kedisiplinan dan kemandiriannya”,Joyful Learning Journal, maret 2018 



4 
 

 

Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian,kecakapan 

hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-

nilai kepramukaan 

 

Alasan kedua adalah bahwa kegiatan ekstrakurikuler pembelajaran 

mengajarkan banyak nilai, antara lain nilai kepemimpinan, nilai persatuan, nilai 

sosial, nilai kedisiplinan, nilai sopan santun dan cinta alam.Oleh karena itu, nilai 

kemandirian dan organisasi juga dibuktikan.Pramuka merupakan salah satu 

kegiatan ekstrakurikuler terbaik. Dalam dasa Dharma dan Tri Satya mengandung 

nilai – nilai kepramukaan, dimana dalam nilai-nilai kepramukaan adalah nilai 

positif yang di ajarkan dan di tanamkan  kepada para anggota pramuka, nilai-nilai 

ini merupakan nilai moral yang menghiasi perilaku anggota pramuka sehingga 

nilai moral yang di miliki oleh peserta didik akan menjadi ciri khas bagi setiap 

anggotanya. Kecakapan dan ketrampilan yang dikuasai oleh anggota pramuka 

berdasarkan dari pengaplikasian Dasa Dharma dan Try Satya yang di jadikan 

sebagai panduan dalam menerapkan kedisiplinan dan tanggung jawab.  

Tri Satya merupakan kode janji yang menunjukkan sikap nasionalisme 

dan sosisalisme dari anggota pramuka, dan dasa dharma merupakan kode moral 

atau kode etik yang wajib yang dihafal dan di amalkan oleh anggota pramuka 

agar anggota pramuka memiliki kepribadian yang baik, berperilaku jujur dan 

mempunyai rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungannya. akan 

tetapi rasa tanggung jawab seseorang tidak bisa dibentuk dalam hitungan detik 

maupun menit, namun rasa tanggung jawab seseorang bisa dibentuk apabila 

orang terdekat bisa memberikan contoh yang baik tentang bagaimana cara 

menerapkan rasa tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.6 oleh karna itu 

sebagai orang tua dan pendidik harus bisa menjadi motivasi dalam menanamkan 

rasa tanggung jawab, pembentukan karakter  dan menanamkan nilai – nilai Dasa 

Dharma melalui kegiatan ekstrakulikuler pramuka, karena bisa mengajarkan pada 

peserta didik tentang pentingnya etika, moral, dan sikap. Apabila di lihat dari 

tujuan kegiatan pramuka maka kegiatan ekstrakulikuler pramuka bertujuan untuk 

membentuk kepribadian yang kuat dan tanggung jawab, mempunyai watak yang 

baik dan sifat yang mulia.7   

 

Pada Surah Al-Baqoroh : 29 di bawah ini :8 

                                                           
6
 Nurul Hidayah, Penanaman Nilai- nilai Karakter dalam Pembelajaran Bahasa 

Indonesia di Sekolah Dasar, Jurnal dan pembelajaran Dasar Volume2 Nomor 2 
Desember 2015P-ISSN H.191 

7
 Yudesta Erfayliana, pendidikan jasmani dalam membentuk Moral, etika dan 

karakter terampil,Jurnal dan pembelajaran Dasar P-ISSN 2355-1925 volume 2 Nomor 2 
Desember 2015,h303 

8
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahan ( Al-Jumanatul Ali, Jakarta 

2004) 
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 artinya” Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu 

semua”, 

Dengan firman Allah tersebut maka penulis menjadikan hal tersebut 

sebagai beban kajian dalam mengembangkan buku yang akan di tulis. 

Kegiatan ekstrakulikuler pramuka di wajibkan di SD N Marga Kaya 

Karang Anyar Lampung Selatan. terdapat 2 landasan yaitu. Pertama, karena 

legalitasnya jelas, yakni ada UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan 

pramuka. Alasan yang kedua yaitu karena, pramuka mengajarkan banyak nilai 

dan bisa membentuk berbagai karakter, diantaranya tanggung jawab dan, 

kedisiplinan.  

SD N Marga Kaya merupakan salah satu sekolah dasar yang  

melaksanakan kegiatan estrakulikuler pramuka. Jadwal yang di tetapkan untuk 

kegiatan ekstrakulikuler pramuka hari sabtu jam 13.00 WIB sampai 16.00 WIB 

dan pada hari minggu di laksanakan jam 08,00 – 10.00 dan kegiatan pramuka 

diikuti oleh kelas IV sampai kelas VI yang berjumlah 110 untuk kelas atas. 

Namun dari banyaknya peserta didik di SD N Marga Kaya kegiatan 

ekstakulikuler pramuka. Dan untuk peserta didik kelas 1-III tidak di wajibkan 

untuk mengikuti kegiatan ekstrakulikuer pramuka karena usia peserta didik 

masih terlalu dini untuk mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan fisik sehingga 

untuk kelas bawah hanya pengenalan - pengenalan tentang pramuka didalam 

kelas.  

peserta didik yang mengikuti kegiatan pramuka di Gugus Depan SD N 

Margakaya Karang Anyar termasuk kedalam usia tingkatan penggalang. Usia 

penggalang mempunyai tiga tingkatan, yaitu, Ramu, Rakit, dan Terap. Kegiatan 

tersebut di pimpin oleh pembina pramuka bapak M. Hairi S.Pd, dan Pembantu 

pembina pramuka adalah bapak Rohim M.Pd yang merupakan guru disekolah 

tersebut.  

Berdasarkan hasil  observasi dan wawancara dengan Pembina pramuka 

Bapak M.Hairi S.Pd di SD N Margakaya Lampung Selatan  menyatakan bahwa 

di sekolah sudah menerapkan Kurikulum 2013 dari kelas I-VI. Tetapi sekolah 

masih menggunakan buku panduan pramuka lama hal ini berpengaruh pada 

tersedianya bahan ajar pendukung kurikulum 2013 yang belum banyak tersedia 

di sekolah. Dan karena kurangnya bahan ajar pramuka maka peneliti 

mengembangkan bahan ajar modul pramuka yang berdasarkan nilai – nilai Dasa 

Dharma. 
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Dengan diadakannya kegiatan ekstrakulikuler pramuka maka peserta didik 

akan di latih untuk bersikap dan selalu bertanggung jawab, dan bisa 

mengamalkan nilai- nilai Dasa Dharma, dimana nilai - nilai Dasa Dharma itu 

sangat penting untuk peserta didik  sehingga yang mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler pramuka akan diajarkan untuk mengamalkan nilai- nilai yang ada 

dalam kode etik pramuka.   

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Muhammad Hairi S.pd selaku 

Pembina pramuka di SD N Marga Kaya Lampung Selatan menyatakan bahwa: 

“program yang ada di sekolahan merupakan program yang masih dasar 

seperti program PERSAMI (perkemahan sabtu minggu )karena program ini 

merupakan program awal peserta didik untuk mencintai kegiatan pramuka dan 

pengenalan tentang pramuka, seperti Dasa Dharma, dari dasar tersebut akan 

tumbuh rasa keingintahuan dan tumbuh rasa tanggung jawab mereka seperti 

harus berangkat latihan (Oh berarti saya harus berangkat latihan lagi nih) dan 

disitulah peserta didik  melakukan latihan pramuka di sekolah, peserta didik 

cukup tertib dalam mengikuti kegiatan ekstrakulkuler dan materi dalam pelatihan 

ekstrakulikuler pramuka, latihan pramuka di SD N Margakaya cukup banyak dan 

diikuti oleh kelas 4,5 dan 6.    Dan latihan pramuka di laksnakan di hari sabtu 

sore di mulai jam 13.00 selesai jam 16.00 WIB dan ada tambahan di hari minggu 

pagi untuk latihan pramuka.  

Gugus depan Lampung Selatan memang kurang penekanan untuk 

menanamkan nilai-nilai Dasa Dharma. Dari permasalahan tersebut, maka peneliti 

ingin mengembangkan program kegiatan pramuka yang ada di Gugus Depan 

Lampung Selatan agar pesera didik yang mengikuti kegiatan tersebut mempunyai 

rasa tanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya. 

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Hairi S.pd di atas membuat 

peneliti semakin yakin dan semangat untuk mengembangkan bahan ajar modul 

nilai-nilai dasa dharma  untuk peserta didik , agar dapat belajar lebih banyak lagi 

dan mengerti tentang pramuka 

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang teridentifikasi tersebut, 

maka permasalahan yang perlu dikaji dalam penelitian ini dapat di identifikasi 

yaitu: 

1. Bahan ajar yang digunakan pada proses pembelajaran belum menggunakan 

modul, peserta didik mendapatkan media pembelajaran hanya berupa buku 

panduan dan buku paket. 

2. Proses belajar yang kurang bervariatif sehingga peserta didik kurang 

berminat untuk belajar. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, tugas-tugas berikut dapat 

dirumuskan: 
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1. Bagaimana proses pengembangan modul pendidikan Pramuka SD / MI 

berdasarkan nilai-nilai Dharma Dharma? 

2. Bagaimana respon peserta didik terhadap kemenarikan modul nilai-nilai 

Dasa Dharma Pramuka ? 

 

E. Tujuan Pengembangan 

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kelayakan bahan ajar pramuka penggalang dalam nilai – nilai 

Dasa Dharma 

2. Mengetahui  tingkat kemenarikan bahan ajar pramuka penggalang dalam 

menanamkan nilai – nilai Dasa Dharma 

3. Mengetahui  tingkat keterlaksanaan bahan ajar pramuka penggalang  siswa 

SD/MI 

 

F. Batasan Masalah 

Dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan yang ada serta 

berbagai tantangan yang ada, maka penelitian ini akan fokus pada pengembangan 

modul Pramuka untuk pendidikan Pramuka SD / MI yang berlandaskan nilai-

nilai inti Dasa Dharma. 

 

G. Tujuan Penelitian 

Atas dasar pemecahan masalah yang ada, maka perlu dilakukan tugas-

tugas penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses pengembangan modul SD / MI berdasarkan nilai-

nilai Dasa Dharma. 

2. Untuk mengetahui kelayakan penggunaan Modul Pramuka berdasarkan 

nilai-nilai Dasa Dharma. 

H. Manfaat Penelitian 

Kegunaan dan manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini akan memperluas pengetahuan praktis tentang kegiatan 

investigasi dan meningkatkan sikap siswa di tingkat sekolah dasar. 

b. Bagi peneliti lain dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

mempelajari tentang kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang digunakan 

untuk membentuk karakter di sekolah dasar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, inilah sumbangan pemikirannya kepada Urul dalam membangun 

nilai-nilai dharma (terutama dalam disiplin dan tanggung jawab terhadap 

diri sendiri). 
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b. Digunakan di sekolah sebagai bahan korektif untuk menyampaikan kualitas 

sekolah dan komponennya. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan 

pemahaman, serta mengajar mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka. 

I. Spesifikasi Produk Penelitian 

Spesifikasi produk dalam penelitian ini adalah: 

1. Tutorial pengintaian akan dikembangkan berdasarkan bukti ilmiah untuk 

digunakan oleh tim SD / MI di tingkat pengumpulan. 

2. Mengembangkan buku teks pendidikan pramuka berbasis Dasa Dharma 

Pramuka  untuk mendukung terlaksananya "Pelatihan Pramuka" yang dapat 

dijadikan sebagai "Pembina Pramuka". 

3. Buku teks disajikan dalam bentuk fisik dan disajikan bersama dengan mata 

pelajaran dan rencana pengajaran. Itu adalah bahan pembantu bagi guru. 

4. Isi buku teks buku ini sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, menyesuaikan 

dengan pelajaran yang berlaku, dan dapat dimodifikasi sesuai lingkungan. 

5. Isi buku ajar ini meliputi: konsep sains: konsep penyelidikan dasar: konsep 

pendidikan karakter: konsep sains,konsep agama, hubungan antara prinsip 

dasar investigasi dan pendidikan karakter: dan beberapa penelitian. 

6. Buku teks diharapkan memenuhi semua aspek standar mutu bahan ajar, 

meliputi: kelengkapan bahan: ketepatan bahan: tindakan pendukung bahan: 

bahasa: mutu integritas: penerapan nilai inti: metode penulisan: konseptual : 

Penampilan: keandalan buku. 

J. Sistematika Penulisan 

 

Bab 1 Pendahuluan  

A. Penegasan Judul  

B. Latar Belakang  

C. Identifikasi dan Batasan 

Masalah  

D. Rumusan Masalah  

E. Tujuan pengembangan  

F. Manfaat Pengembangan  

G. Kajian Penelitian 

Terdahulu Yang Relevan  

H. Sistematika Penulisan  

Bab II Landasan Teori  

A. Deskripsi Teoritik  

B. Kerangka Berfikir  
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Bab III Metode penelitian  

A. Tempat dan Waktu 

Penelitian Penembangan  

B. Desain Penelitian 

Pengembangan  

C. Prosedur Penelitian 

Pengembangan  

D. Spesifikasi Produk yang 

pengembangan  

E. Subjek Uji Coba 

Penelitian Pengembangan  

F. Instrument Penelitian uji 

Produk  

G. Teknis Analisis Data   

 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

Pengembangan  

B. Pembahasan  

Bab V Penutup  

A. Simpulan  

B. Rekomendasi  

Daftar Rujukan 

Lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Modul 

1. Pengertian Modul  

Modul adalah bahan ajar tertulis yang dirancang untuk memungkinkan 

siswa belajar sendiri tanpa atau di bawah bimbingan guru.Oleh karena itu, modul 

harus berisi pedoman pelatihan yang dibutuhkan untuk mencapai kemampuan 

tersebut .Dengan menyediakan modul yang dapat dipelajari siswa sendiri tanpa 

bantuan guru mata pelajaran.latar belakang, soal latihan, panduan pekerjaan 

rumah, penilaian dan umpan balik penilaian dapat diberikan. Modul dapat 

diekspresikan sebagai satu kesatuan yang koheren.Ini mandiri dan terdiri dari 

serangkaian kegiatan belajar untuk membantu siswa mencapai serangkaian tujuan 

yang di tetapkan dengan jelas (spesifik dan operasional). Dan bahan ajar adalah 

segala bentuk yang di gunakan untuk membantu guru/instructor dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar dikelas9. 

Menurut Cece Wijaya” modul dapat dipandang sebagai paket program 

yang disusun dalam bentuk satuan tertentu guna keperluan belajar,”modul 

merupupakan salah satu bentuk bahan ajar yang di kemas secara utuh  dan 

sistematis, di  dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana 

dan di desain  untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang 

spesifik.  

Indonesia memulai pelatihan modular pada tahun 1974. Sejauh ini, sekolah 

menengah pertama terbuka dan sekolah lain masih menggunakan pembelajaran 

modular. Melalui pembelajaran modular, siswa dapat belajar secara individu dan 

menyesuaikan kecepatan pembelajaran sesuai dengan kemampuannya.Selain itu, 

pembelajaran modul ini telah diujicobakan di banyak sekolah PPSP (Proyek 

Perintis sekolah pembangunan), dan modul tersebut telah digunakan dengan baik. 

Pembelajaran modular mengadopsi strategi belajar siswa aktif, karena dalam 

proses pembelajaran siswa tidak lagi berperan sebagai pendengar dan guru 

perekam, melainkan siswa aktif10. Dalam pembelajaran modular, guru berperan 

sebagai pengelola, direktur, pembimbing, fasilitator dan penyelenggara kegiatan 

belajar siswa. Pembelajaran modular juga menggunakan proses multimedia dan 

multi-metode. Meskipun pada prinsipnya pengajaran siswa bersifat personal, 

namun dalam beberapa waktu / pekerjaan rumah siswa dituntut untuk belajar 

secara berkelompok. 

                                                           
9
 Nurdyansyah,Nahdliyah Mutala’liah”Pengembangan Bahan Ajar Modul Ilmu 

Pengetahuan Alambagi Siswa Kela IV Sekolah Dasar”(Jurnal fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 2018)h.1 

10Ibid,hal 54                                                                                                                                                    
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2. Tujuan Modul 

Modul tersebut digunakan sebagai bahan ajar, dan tujuannya adalah sebagai 

berikut: 

a. Memperjelas dan mempermudah cara pesan ditampilkan agar pesan tidak 

terlalu verbal (tanya jawab). 

b. Mengatasi keterbatasan siswa dan guru dalam hal waktu, ruang dan emosi. 

c. Dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, akan berbeda dalam proses 

pengajaran. 

d. Meningkatkan motivasi dan semangat siswa. 

e. Kembangkan kemampuan siswa untuk berinteraksi langsung dengan 

lingkungan dan sumber belajar lainnya. 

f. Biarkan siswa belajar mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

g. Biarkan siswa mengukur atau mengevaluasi diri mereka sendirihasil belajar.11  

3. Karakteristik Modul 

Modul pembelajaran merupakan salah satu  bahan belajar yang dapat di 

manfaatkan oleh siswa secara mandiri, modul yang baik harus di susun secara 

sistematis , menarik, dan jelas modul dapat di gunakan kapan pun dan dimana pun 

sesuai dengan kebutuhan siswa. 

Karakteristik modul pembelajaran sebagai berikut: 

a. Modul ini merupakan unit (paket) pelatihan terkecil dan terlengkap. 

b. Modul ini merupakan rangkaian kegiatan pelatihan yang terencana dan 

sistematis. 

c. Modul-modul ini berisi tujuan belajar (mengajar) yang didefinisikan dengan 

jelas. 

d. Modul ini memungkinkan siswa untuk belajar sendiri karena berisi buku teks 

yang pada dasarnya belajar mandiri. 

e. Modul ini merupakan perwujudan dari realisasi perbedaan individu yang 

merupakan salah satu wujud pembelajaran individu. 

4. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Modul 

a. Kelebihan Modul  

Keuntungan pelatihan dalam sistem modular adalah sebagai berikut: 

1) Memperhatikan kemampuan pribadi siswa, karena pada kenyataannya 

mereka dapat bekerja sendiri dan bertanggung jawab atas perbuatannya. 

2) Memantau hasil belajar dengan menggunakan standar kemampuan di 

setiap modul yang harus dipenuhi siswa. 

3) Relevansi kurikulum tergantung pada tujuan dan cara untuk mencapai 

tujuan tersebut, sehingga siswa dapat memahami hubungan pembelajaran 

dengan hasil yang diperoleh. 

 

                                                           
11 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif Menciptakan 

MetodePembelajaran Yang Menari Dan Menyenangkan (Jogjakarta: DIVA Press, 2015), h. 104 
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b. Kekurangan Modul 

Batasan dari sistem pembelajaran modular adalah kegiatan belajar 

siswa perlu tertata dengan baik, dan tes materi (ujian / tes) harus dilakukan 

selama proses pembelajaran, dan harus dievaluasi secepatnya. 

Kekurangan dari modul ini adalah sebagai berikut: 

1) Pengembangan modul yang baik membutuhkan keterampilan tertentu, dan 

berhasil tidaknya suatu modul bergantung pada lokasinya. 

2) Sulit untuk menentukan jadwal dan proses kelulusan, dan manajemen 

pendidikan sangat berbeda dengan pendidikan biasa. 

3) Dukungan pembelajaran berupa sumber belajar pada umumnya cukup 

mahal, karena setiap peserta didik harus mencarinya sendiri.12 

5. Komponen – komponen Modul 

Aspek yang dikembangkan selama penyusunan modul meliputi empat 

komponen, yaitu: 

a. Petunjuk guru 

Guru harus benar-benar memahami dan menyerap materi yang disajikan beserta 

prinsip-prinsipnya. Dalam hal ini, ada dua hal utama: 

1) Penjelasan umum tentang lokasi dan status modul tertentu dalam program 

pendidikan besar. 

2) Uraian spesifik tentang tema modul, mata kuliah yang digunakan dalam 

modul, waktu yang dibutuhkan (jam) dan tujuan pembelajaran, topik yang 

dipelajari siswa, prosedur belajar mengajar, kegiatan guru, serta alat dan 

sumber yang digunakan. 

b. Program Kegiatan Siswa 

Mengenai komponen ini terdapat beberapa hal yaitu mengidentifikasi 

modul yang muncul pada cover atau volume sesuai dengan nama, nomor 

modul, kategori dan waktu. Petunjuk kepada siswa berupa uraian topik, 

dengan petunjuk tentang langkah-langkah yang dialokasikan dalam waktu 

untuk menyelesaikan modul ini. 

Tujuan pengajaran yang ingin dicapai siswa, topik yang akan dipelajari, 

pedoman belajar yang akan digunakan, dan petunjuk pembelajaran kegiatan 

pembelajaran, antara lain membaca, menyelesaikan pekerjaan rumah dan 

menyelesaikan LKS lainnya. 

c. Lembaran Kerja. 

LKS merupakan LKS yang memungkinkan siswa untuk belajar sendiri 

dalam bentuk observasi dan pekerjaan rumah.Lembar kerja memperlihatkan 

topik yang perlu diselesaikan atau topik yang perlu diproses dalam beberapa 

format. 

d. Kunci lembar kerja 

                                                           
12 Ibid, 277 
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Tujuannya agar siswa dapat mengevaluasi hasil pekerjaannya dan 

membiarkan siswa melakukan kesalahan dalam pekerjaannya sehingga dapat 

mengoreksi kembali pekerjaannya. 

e. Alat Evaluasi 

Alat evaluasi dalam modul dapat berupa tabel observasi atau tes.Tes 

berisi instruksi pada lembar tes pernyataan, lembar jawaban dan kunci 

jawaban.Tes ini dapat dilakukan dalam pre-test dan post-test.Oleh karena itu 

dapat dilihat dari kemajuan anak sebelum dan sesudah mempelajari modul 

tertentu. 

1) Secara umum, langkah-langkah untuk merancang dan mengembangkan 

modul adalah sebagai berikut: mengembangkan serangkaian tujuan 

pembelajaran khusus dan perilaku kerja yang dapat diamati dan diukur. 

2) Urutan tujuan menentukan langkah-langkah yang diikuti modul. 

3) Tes diagnostik digunakan untuk mengukur tingkat pelatihan, pengetahuan 

dan kemampuan siswa sebagai prasyarat modul pembelajaran. 

4) Berikan alasan atau justifikasi tentang pentingnya modul yang dipelajari 

siswa. 

5) Merencanakan kegiatan belajar untuk membantu dan membimbing peserta 

didik untuk memperoleh kemampuan belajar, 

6) Merancang post test untuk mengukur sejauh mana hasil belajar siswa dapat 

mencapai tujuan pembelajaran yang terdapat pada modul, 

7) Sumber belajar, termasuk sumber belajar yang dipelajari dan digunakan 

siswa.13 

 

6. Langkah-langkah Penyusunan Modul 

Langkah-langkah penyusun modul sangat penting dalam pembuatan 

bahan ajar agar memudahkan siswa dalam memahami materi yang dipelajari. 

Lokasi modul dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Bagian pembuka 

1) Judul 

2) Daftar isi 

3) Peta informasi 

4) Daftar tujuan kompetensi 

5) Tes awal 

b. Bagian Inti 

Pendahuluan modul berfungsi: 

a) Memberikan skematerbuka tentang isi modul 

b) Membujuk materi pembelajaran 

c) Mempelajari materi  

                                                           
13 Syafruddin Nurdin, Andriantoni, “Kurikulum dan Pembelajaran,” (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2016), h. 102 
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d) Mengkaitkan materi yang telah di pelajari sebelumnya 

e) Diberikan petunjuk materi yang akan disajikan. 

f) Uraian materi, dan Penugasan 

g) Rangkuman 

c. Penutup 

a) Daftar istilah 

b) Tes akhir 

c) Indeks 

 

B. Pramuka 

1. Pengertian Pramuka 

Praja Muda adalah singkatan dari Pramuka yang artinya orang muda 

yang suka bekerja. Reconnaissance adalah sebuah organisasi, sebuah forum 

untuk proses pendidikan pengintaian di Indonesia. Secara internasional14, 

Pramuka disebut "Kepanduan".Sebagai penyelenggara pendidikan Kepanduan, 

Kepanduan berperan penting dalam pembentukan kepribadian generasi muda, 

sehingga mampu memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk 

menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan 

global.Pendidikan pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah 

dasar dan menengah, dan merupakan kebijakan dari Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014.Menurut 

pengamatan penulis terhadap pelatih Pramuka SD N Margakaya Karang Anyar 

Lampung Selatan, kebijakan tersebut tidak dilaksanakan dalam kondisi yang 

semestinya. Misalnya, kurangnya panduan pendidikan pramuka bagi pelatih 

untuk mendukung pelaksanaan proses pelatihan, dan kurangnya buku teks 

tentang materi pramuka yang diterbitkan oleh Kwartir Nasional Gerakan 

Pramuka.  

Pendidikan Kepramukaan merupakan kegiatan ekstrakurikuler 

wajib.15yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian, kecakapan hidup, 

dan akhlak mulia Pramuka dengan memperkenalkan dan mengamalkan nilai-nilai 

Kepramukaan. Praktik nilai-nilai pramuka tertuang dalam Dashadarma dan Tri 

Satya yang merupakan kehormatan / kode etik gerakan Pramuka.Pimpinan 

pramuka dapat menggunakan sepuluh butir dalam "Prinsip Kepanduan" sebagai 

bahan untuk menumbuhkan nilai karakter siswa.Para peneliti berencana 

menghitung nilai inti pramuka kedua.Dashadarma Pramuka pada poin kedua 

terkait erat dengan penelitian ilmu alam.Hal ini menunjukkan bahwa 

                                                           
14

Septiana Nurul Pratiwi,”pengaruh Ekstrakulikuler Pramuka terhadap karakter 
disiplin siswa SD”,Jurnal Ilmu Pendidikan Vol. 2.No. 1, april 2020 hal 62-70 

 
15

Maria melani Ika Susanti,”Implementasi Ekstrakulikuler Wajib Pramuka 
Pendidikan Kepramukaan di Sekolah Dasar”, Jurnal Basicedu Vol 5 No 4 Tahun 2021 
hal 1946-1957 



 

 

pembelajaran sains memang sangat penting. Tentunya para peneliti tidak akan 

menyimpan nilai asuhan kepribadian di dalamnya, melainkan merencanakan 

produk berupa tutorial pengintaian berbasis bukti yang tidak hanya memuat ilmu 

pengetahuan, tetapi juga bagaimana siswa jatuh cinta dengan alam yang mereka 

jelajahi. 

2. Ekstrakulikuler pramuka 

Konsep Kegiatan ekstrakurikuler biasanya digunakan sebagai wadah untuk 

mendorong siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di luar waktu yang 

ditentukan atau sesuai dengan minat masing

dan instruktur, dapat meletakkan dasar yang baik untuk keg

siswa.Kegiatan ekstrakurikuler yang menyenangkan bagi siswa hendaknya 

mengasah kreativitas dan mengembangkan potensi, minat dan bakatnya

Menurut Alvi, kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang melampaui 

rencana yang ditentukan dalam kurikulum, seperti pelatihan kepemimpinan dan 

pendidikan siswa. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dalam kurun waktu 

yang tidak dilaksanakan di mata kuliah wajib, sehingga mahasiswa bebas 

memilih kegiatan lain yang diminati.

3. Gerakan Pramuka Indonesia 

Gerakan Pramuka adalah sebuah organisasi pendidikan informal yang 

menyelenggarakan pendidikan Kepanduan di Indonesia.Kata "Pramuka" 

merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang berarti jiwa muda. Namun 

sebelum pengenalan akronim ini, detektif Suda

menggunakan istilah "pramuka", dan istilah "Polomuko" mengacu pada pasukan 

garis depan dalam perang.  

Gerakan Pramuka Indonesia

Lambang gerakan pramuka

Didirikan  : 14 agustus 1961

Pramuka adalah nama-nama anggota gerakan pramuka, antara lain: 

Pramuka Waspada (usia 7-10 tahun), Pramuka (usia 11

Wajib (usia 16-20 tahun), Pramuka Pandiga (21

Pramuka. Lainnya termasuk pelatih pramuka, alat pe

                                                           
16Ibid,hal 17 
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pembelajaran sains memang sangat penting. Tentunya para peneliti tidak akan 

kepribadian di dalamnya, melainkan merencanakan 

produk berupa tutorial pengintaian berbasis bukti yang tidak hanya memuat ilmu 

pengetahuan, tetapi juga bagaimana siswa jatuh cinta dengan alam yang mereka 

kstrakurikuler biasanya digunakan sebagai wadah untuk 

mendorong siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di luar waktu yang 

ditentukan atau sesuai dengan minat masing-masing.Di bawah bimbingan guru 

dan instruktur, dapat meletakkan dasar yang baik untuk kegiatan ekstrakurikuler 

siswa.Kegiatan ekstrakurikuler yang menyenangkan bagi siswa hendaknya 

mengasah kreativitas dan mengembangkan potensi, minat dan bakatnya16. 

Menurut Alvi, kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang melampaui 

n dalam kurikulum, seperti pelatihan kepemimpinan dan 

pendidikan siswa. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dalam kurun waktu 

yang tidak dilaksanakan di mata kuliah wajib, sehingga mahasiswa bebas 

memilih kegiatan lain yang diminati. 

Gerakan Pramuka adalah sebuah organisasi pendidikan informal yang 

menyelenggarakan pendidikan Kepanduan di Indonesia.Kata "Pramuka" 

merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang berarti jiwa muda. Namun 

sebelum pengenalan akronim ini, detektif Sudan Hamin Kubuwono IX awalnya 

menggunakan istilah "pramuka", dan istilah "Polomuko" mengacu pada pasukan 

Gerakan Pramuka Indonesia 

 
Lambang gerakan pramuka 

: 14 agustus 1961 

nama anggota gerakan pramuka, antara lain: 

10 tahun), Pramuka (usia 11-15 tahun), Pramuka 

20 tahun), Pramuka Pandiga (21-25 tahun) tahun), resimen 

Pramuka. Lainnya termasuk pelatih pramuka, alat peraga pramuka, pelatih 
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pramuka, pramuka Pamong Saka, personel kuartal dan komite penasihat. 

Pengintaian adalah proses pembelajaran di luar lingkungan rumah. Bentuknya 

menyenangkan, menarik, sehat, teratur, tepat sasaran, dan kegiatan luar ruang 

yang praktis.Ia menggunakan prinsip dasar teknologi pengintaian dan kepanduan, 

dan tujuan akhirnya adalah mengembangkan akhlak mulia, Moralitas dan Etika. 

Kepramukaan adalah salah satu jenis sistem pendidikan Kepramukaan yang 

disesuaikan dengan situasi, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan 

bangsa Indonesia. 

 

4. Tujuan Gerakan Pramuka 

Anggaran pokok dan piagam Gerakan Pramuka menunjukkan bahwa 

tujuan dari Gerakan Pramuka adalah untuk mendidik anak-anak Indonesia dan 

pembina agar memahami prinsip-prinsip dasar dan metode Gerakan Pramuka, 

dan pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan kondisi, minat dan 

perkembangan masyarakat.bangsa dan masyarakat Indonesia. Mereka menjadi: 

b. Seseorang dengan kepribadian, akhlak dan akhlak yang tinggi, beriman dan 

taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berakhlak mulia. 

c. Warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila adalah setia 

kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia: mereka bukan hanya anggota 

masyarakat yang berguna dan bermanfaat, tetapi dapat berkembang secara 

mandiri dan bertanggung jawab bersama bagi bangsa Indonesia. 

Perkembangan negara dan negara, peduli pada sesama. Dan lingkungan 

alam di tingkat lokal, nasional dan internasional. Sebagai mana Allah telah 

berfirman dalam surah berikut ini: 

 

                  

          

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-

Ahzab [33] : 21)17 
 

5. Sifat dan Fungsi Kepramukaan  

a. Sifat kepramukaan 

Revolusi Konferensi Kepanduan Dunia yang diadakan di Kopenhagen, 

Denmark pada tahun 1924 mengemukakan bahwa pramuka memiliki tiga ciri, 

                                                           
17

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: CV. Penerbit 
Diponegoro, 2015) 
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dimana ketiga ciri pramuka diharapkan dapat terwujud dalam kelas 

masyarakat yang berbeda, karena ketiga ciri pramuka itu adalah umum, dan 

ketiganya fitur-fiturnya adalah sebagai berikut: 

1) Nasional. Artinya pengintaian akan dilakukan di masing-masing negara 

sesuai kebutuhan masing-masing negara. 

2) Intenasional, artinya kepramukaan harus dapat menembangkan rasa 

sebagai sesama manusia. 

3) Universal, artinya pengintaian bisa diterapkan pada semua orang dan bisa 

dilakukan di mana saja. 

b. Fungsi Kepramukaan 

Seperti halnya investigasi, fungsi investigasi juga menjadi kegiatan 

menarik yang membantu anak muda mendidik.Selain itu, ini adalah layanan 

anggota dewasa yang membutuhkan ketulusan, persiapan, dan dedikasi.Ini 

juga merupakan sarana dimana masyarakat, negara atau organisasi memenuhi 

kebutuhan sosial, dan sarana oleh organisasi atau negara untuk mencapai 

tujuannya. 

 

6. Prinsip dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan 

Prinsip dasar teknik survai dan penelitian merupakan ciri-ciri yang 

membedakan survai dengan lembaga pendidikan lain yang berkaitan dengan 

minat, kebutuhan, kondisi, dan keadaan masyarakat. 

Prinsip dasar pengintaian: 

1. Iman dan kesalehan ada di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. 

2. Orang dan rumah dari negara tetangga dan alam yang peduli akan segalanya. 

3. Jaga dirimu 

4. Amati kehormatan Pramuka. 

Metode pencarian merupakan cara pembelajaran progresif melalui 

metode berikut: 

a. Ikuti kode kehormatan pramuka 

Kode kehormatan adalah norma atau ukuran kesadaran moral (kecerdasan dan 

perbuatan baik). Karena orang tersebut mengetahui harga dirinya, itu 

disimpan dalam hati seseorang."Kode Kehormatan Pramuka" adalah standar 

hidup anggota gerakan Pramuka, dan juga merupakan ukuran, adab atau 

batasan perilaku bagi personel intelijen Indonesia. 

Kode kehormatan meliputi: 

1) Janji atau Satya 

2) Kondisi (Dharma) 

b. Belajar sambil melakukan 

Belajar dengan melakukan, berlatih sekarang.Misalnya kegiatan PPPK 

(pertolongan pertama). Pramuka tidak hanya belajar cara membalut luka, tapi 

juga bisa berlatih di depan umum sesuai prosedur yang benar. 

1) System berkelompok 
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Penerapan sistem kelompok memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

melakukan kegitan belajar kepemimpinan dan kepemimpinan, belajar 

mengatur dan mengatur anggota regu, belajar bertanggung jawab, belajar 

mengorganisir diri, beradaptasi serta bekerjasama dengan orang lain. 

2) Kegiatan di alam terbuka 

Kepanduan bukanlah termasukdalam pendidikan formal (pendidikan sekolah), 

tetapi bagian dari pendidikan non formal. Dengan melakukan hal ini di 

depan umum, siswa akan lebih mengenal manfaatnya, menjadi lebih 

kreatif, dan tidak bosan. 

3) System Tanda Kecakapan  

Sistem pemberian makan adalah suatu persyaratan atau proses yang 

mengekspresikan dan mengenali kemampuan seorang pemakan. Namun, 

sebelum menggunakan tanda kemahiran bahasa, siswa harus mengikuti 

serangkaian tes penilaian kemampuan bahasa (TKU) komprehensif dan 

keterampilan khusus (TKK). Lencana kemahiran khusus adalah lencana 

yang menunjukkan kecakapan, kecakapan, atau kemampuan eksplorasi di 

bidang tertentu.. 

4) Kiasan Dasar 

a) Arti grafik dari standby group (S): standby group mempunyai 3 

tingkatan yaitu standby standby, standby help, dan command warning. 

b)  Arti grafis dari kelompok pengumpul (G): Lift terdiri dari tiga 

rangkaian, yaitu: frame lift, raft lift, dan riser terapan. 

c) Nilai portabel dari program yang dapat dieksekusi: program paksa 

terdiri dari program paksa dan asisten program paksa. 

d)  Untuk grup Pandega hanya berisi satu level. 

5) System Among 

Sistem perantara adalah salah satu jenis sistem pendidikan 

yang dicapai dengan memberikan siswa kebebasan bertindak dan 

kebebasan bertindak tanpa paksaan untuk membangun kepercayaan 

diri. 

7. Kode Kehormatan Pramuka 

"The Scout Code of Honor" adalah nilai luhur dalam kehidupan anggota Gerakan 

Pramuka, dan merupakan batassan perilaku bagi anggota gerakan Pramuka.Kode 

Kehormatan Kepanduan terdiri dari janji dan standar etika18. Kode kehormatan setiap 

kelompok umur akan berubah sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani masing-

masing kelompok umur, yaitu:  

1. Siaga  : -janji  :Dwi Satya 

: - Dharma : Dwi Dharma 

2. Penggalang : - Janji  : Tri Satya 

: - Dharma : Dasa Dharma 

                                                           
18Ibid,hal.18 
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3. Penegak : - Janji  : - Tri Satya 

: - Dharma : Dhasa Dharma 

4. Pandega : - Janji  : Tri Satya 

: - Dharma : Dasa Dharma 

 

Keterangan sebagai berikut: 

a) Janji  

Janji yang terpenuhi adalah Dvi Satya (Siaga Pengintaian). Rumus yang 

digunakan Dvi Satya untuk waspada pengintaian adalah sebagai berikut: 

    “Dwi Satya” 

Demi kehormatan ku aku berjanji akan bersungguh-sungguh : 

1) Menjalankan kewajiban ku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

2) Setiap hari dan menurut aturan keluarga. 

b) Darma  

Dharma (Dharma) adalah jabatan intelijen yang dikemukakan oleh Dvi Dharma 

Pramuk, yaitu:  

    “Dwi Dharma” 

1) Siaga itu menurut ayah dan bundanya  

2) Siaga itu berani dan tidak putus asa 

c) Janji 

Janji itu ditepati Tri Satya (pramuka, penegak dan pandega). Kata-kata Pramuka 

dari ketiga Satya adalah sebagai berikut: 

 

   “ Tri Satya” 

Demi kehormatan ku aku berjanji akan bersungguh-sungguh: 

1) Menjalankan kewajiban ku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan menjalan kan pancasila. 

2) Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 

3) Menepati Dasa Dharma 

 Di dalam Tri Satya ada enam kewajiban yaitu: 

1) Kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

2) Kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia 

3) Kewajiban terhadap Pancasila 

4) Kewajiban terhadap sesame hidup 

5) Kewajiban terhadap masyarakat dan  

6) Kewajiban terhadap Dasa Dharma 

d) Dharma 
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Dharma adalah ketentuan moral pramuka ketentuan-ketentuan moral berisi 10 

prinsip, sehingga di sebut Dasa Dharma yang meliputi:19 

1) Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa  

2) Cinta alam dan kasih sayang sesame manusia 

3) Patriot yang sopan dan kesatria 

4) Patuh dan suka bermusyawarah 

5) Rela melonong dantabah 

6) Rajin trampil dan gembira 

7) Hermat, cermat dan bersahaja 

8) Disiplin berani dan setia 

9) Bertanggug jawab dan dapat di percaya 

10) Suci dalam pikiran dan perkataan. 

8. Sejarah Pramuka 

a. Baden powell 

 Kisah Baden Powell menjadi Bapak Kepanduan Dunia (Father of 

World Scouting), kecuali bahwa dia adalah pendiri Kepanduan Dunia, 

pengalaman Lord Robert Baden Powell di Inggris Mengembangkan inti dari 

pemuda, dan pemuda kemudian berkembang20. Dan diadaptasi ke dalam sistem 

pendidikan pramuka dunia. Robert Stephenson Smyth Baden Powell, lahir di 

paddingtoon, London pada 22 februari 1857nama kecilnya Robert Stephenson 

Smyth Powell. Powell adalah nama belakang ayahnya, Baden Powell. Baden 

Powell adalah seorang pendeta dan profesor geometri di Universitas Oxford. 

Ketika Smith (Smith) menerima perawatan atas nama ibunya (Henrietta Grace 

Smith). Ayah Stephenson sekarang baru berusia 3 tahun, karena telah hidup sejak 

kecil hingga ayahnya meninggal, Robert Stephenson  mendapatkan pendidikan 

karakter dan berbagai keterampilan dari ibu saudara laki-lakinya. Peran ibu di 

Baden Powell bahkan diungkapkan kepadanya secara langsung dalam kalimat: 

"Rahasia sukses saya adalah ibu saya." 

 Baden Powell) telah dianggap sebagai anak yang cerdas, ceria dan 

ceria sejak kecil, dan teman-temannya sangat menyukainya.Selain itu, Baden 

Powell juga dikenal dengan pertunjukan musik (piano dan biola), teater, renang, 

berlayar, berkemah, mendekorasi dan melukis.21 

Setelah lulus dari Tunbridge Wells ke Rose Hill, Robert Stephenson (Baden 

Powell) (Baden Powell) menerima beasiswa untuk bersekolah di Charterhouse. 

Setelah beranjak dewasa, Baden Powell (Baden Powell) bergabung dengan 

tentara Inggris, ia sering diangkat di luar Inggris misalnya, ia bergabung dengan 

                                                           
19Budi Yahya,Haerudin, Said Subhan Posangi,” Nilai Protektif dalam 

Pembelajaran Akidah Ahlaq dan nKegiatan Ektrakulikuler Pramuka”, Jurnal Ilmiah Al- 
Jauhari Vol, 4 No 2.  (2019)  Hal 313-335 

20Jaenudin Yusup dan Tini Rustini,”Panduan Wajib Pramuka super 
lengkap”,Jakarta,Bmedia,2016 

 21Ansori,Diah Lord Baden Powell Bapak pandu Sedunia. Djambatan,1980                                                            
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kavaleri berusia 13 tahun (1876) di India (1895) khusus di Afrika. Tentara, 

memimpin Dragon V (1897 g.), kepala resimen Zulu Afrika.Selatan (1880) 

adalah kepala staf Rhodesia Selatan dan memimpin Liga Pemuda Mafeking di 

Mafeking. Afrika selatan (1899-1900) 

Selama menjadi tentara, banyak hal yang dialaminya, pengalaman itu di 

antaranya: 

1. Ketika dia menjadi letnan dua dari prajurit berkuda ke-13, dia berhasil 

berjalan di puncak gunung bersama seekor kuda yang hilang, 

mengembangkan panca indera Kimball O’Hare. 

2. Walaupun Korps Kadet Mafeking hanyalah sekelompok utusan yang tidak 

kompeten, mereka mempertahankan Kota Mafeking di Afrika Selatan 

bersama dengan Korps Kadet Mafeking, meskipun Boer Selma 

mengepungnya selama 127 hari tanpa adanya makanan. 

3. Melatih dan berbagi keterampilan bertahan hidup dengan Raja Dini Zulu dari 

Afrika Selatan. 

   Pada tahun 1899, sebuah buku berjudul "Aid of the Scout" 

menggambarkan peristiwa-peristiwa ini.Buku ini sebenarnya adalah panduan 

untuk penelitian tentang tentara muda Inggris. Belakangan, buku tersebut laris 

manis di Inggris, tidak hanya dibaca oleh para tentara, tetapi juga digunakan oleh 

para tentara. Guru dan organisasi pemuda. Melihatnya banyaknya buku yang 

terjual dan pengguna buku “Aids too Scouting” dan atas saran Willam Alexander 

Smith (pendiri Boys Brigade: salah satu Organisasi pemuda di inggris)Baden 

Powell bermaksud untuk menulis ulang buku ini agar sesuai dengan pembaca 

non-militer. Untuk menguji ide barunya, dari 25 Juli hingga 2 Agustus 1907, 

Baden Powell mengorganisir sebuah kamp di Pulau Brauensa.Ada 22 orang dari 

semua lapisan masyarakat.Anak industri.Sebelum 1908, buku “The Boy's Scout” 

diterbitkan, yang kemudian menjadi buku referensi bagi pramuka di seluruh 

dunia. 

 Pada Januari 1912, Baden Powell bertemu dengan Suamez dari Olaf 

Saint-Clair dalam perjalanan pengintaian ke New York. Kemudian mereka 

menikah saat tinggal di Hampshire, Inggris, dan memiliki tiga anak (laki-laki dan 

dua perempuan): Arthur Robert Peter (Baron Baden Powell II), Heather Grace 

(Heather Baden Powell), dan Betty Clay (Betty Baden-Powell). Pada tahun 1930-

an, Baden Powell jatuh sakit.Tahun 1939, Baden Powell dan Olav bersepakat 

untuk pergi dan hidup di Nyeri, Kenya. Baru pada 8 Januari 1941, Baden Powell 

dikuburkan di pemakaman St. Peter di Nyeri. 

 Baden Powell menerima berbagai gelar kehormatan selama masa 

hidupnya, termasuk gelar George King pada tahun 1929. Beberapa karya 

detektifnya termasuk "Boy Scouts" (1908), "Girls 'Guidebook" atau "How Girls 

Help to Build an Empire" (co -disusun dengan Agnes Baden-Powell: 1912), 

"Little Boy Scouts" (1916). Membantu pramuka untuk memerintah (1919), 

sukses menjelajah (1922), menjelajahi dunia bundar (1935), dll.Ini adalah kisah 
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Baden Powell, bapak Pramuka di dunia.Tentang sejarah perkembangan 

kepanduan dunia, sejarah perkembangan kepanduan Indonesia dan daftar lengkap 

buku karangan Baden Powell22. 

 

9. Ketrampilan Pramuka 

  Keterampilan kepramukaan sangat penting bagi siswa.Masyarakat 

menyarankan agar keterampilan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatasi 

semua tantangan dalam kehidupan sehari-hari23. Guna melengkapikeperluan 

pokok tersebut, pelatih pramuka membutuhkan kumpulan  ilmu kepanduan yang 

dapat diimplementasi pada siswa. Keterampilan kepanduan dibagi dengan tingkat 

pengembangan dapat dibagi menjadi beberapa kategori berikut: 

a. Ketrampilan spiritual 

b. Ketrampilan emosional 

c. Ketrampilan social 

d. Ketrampilan intelektual 

e. Ketrampilan fisik 

 Keterampilan spiritual adalah keterampilan yang dapat membentuk sikap dan 

perilaku pramuka dalam kehidupan sehari-hari dan mencerminkan aspek-aspek 

sebagai berikut: 

a. Mengikuti aturan / hukum agama 

b. Berlatih prinsip dasar pengintaian 

c. Ikuti kode kehormatan pramuka 

d.  Praktek Pancasila 

Ketrampilan emosional ialah keterampilan atau pemikiran bisa mengatur hati dan 

emosi, sehingga peminatnya bisa menjadi pramuka ulung: 

a. Berhati-hatilah saat memecahkan masalah 

b. Keputusan yang bijaksana 

c. Kesabaran24 

d. Kesopanan dalam dialog dan perilaku 

e. Menghormati orang tua dan orang yang lebih tua 

 Ketrampilan sosial adalah pramuka harus memiliki keterampilan untuk 

berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain dalam asosiasi: 

a. Belajar dari orang lain 

b. Gantikan perilaku buruk dengan perilaku baik 

c. Mempengaruhi orang lain untuk kepentingan orang lain 

d. Belajar memimpin dan dipimpin: 

                                                           
22Ibid, hal:1-5 
23

Ayu Yulianti, Adang Dania, Ahmad hamdan,”pengaruh Kegiatan 
ekstrakuikuler Pramuka Terhadap Kecakapan Hidup Sosial”,Jurnal Cendekiawan Ilmiah 
PLS,Vol,4.No,2.Desember 2019 

24
Ibid,Hal 48-50 
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 Ketrampilan intelektual adalah ketrampilan kecerdasan otak yang dapat dilatih 

lewat : 

a. Permainan kim 

b. Berbagai permainan untuk memecahkan masalah seperti teka-teki, segiempat 

yang kacau, dll .: Pulau, menyelamatkan presiden. 

c. Dapat dikombinasikan dengan keterampilan fisik melalui alat (seperti rajutan 

sudut, rajutan berlian, rajutan, dll.).. 

 Ketrampilan fisik ialah Keterampilan fisik yang dibutuhkan siswa untuk 

mengatasi kesulitan dan hambatan, keterampilan fisik yang dibutuhkan Pramuka: 

a. Tali-temali 

b. Memahami peta, dan kompas 

10. Pramuka Penggalang 

Pemberontak adalah anggota muda gerakan Pramuka berusia 11-15 

tahun. Di usia ini, anak-anak sangat penasaran, sangat antusias, sangat aktif dan 

suka berkumpul25. Oleh karena itu, pelatihan mobilisasi pasukan dipusatkan pada 

tindakan tim yang berbasis pada sistem komando dalam seluruh kegiatan 

pengumpulan pramuka. 

Pembentukan upacara pembukaan dan penutupan persiapan mobilisasi 

lebih luas daripada pembentukan dunia tunggu yang tertutup (formasi 

lingkaran).Antrian di awal pembukaan dan pelatihan mobilisasi berbentuk 

angkare (jalur berbentuk U), dan informasi sudah mulai terbuka, namun dua 

sudut di dua sudut masih tertutup. 

Saat upacara pembukaan dan penutupan latihan, pelatih berdiri di depan 

pasukan di kiri tengah tiang bendera (tiang bendera tersusun dari sisi kanan 

pelatih)26. Artinya di dunia Pengalang, pelatih lebih banyak memberikan 

kemauan (madya mangun karsa) dibandingkan dengan teladan manual (ing 

ngarsa sung tulada) dan dorongan (tut wuri handayani). 

Simbol bentuk ritual ini juga menunjukkan bahwa penggerak mulai mengizinkan 

dunia luar untuk melihat, dan bahwa pelatih penggerak dapat melepaskan 

pengawalnya dalam proses menyelesaikan tugas, dan pemimpin menjadi tulang 

punggung kekuatan mobilisasi. Pembina mobilisasi dapat mempercayai 

pemimpin tim dan wakil pemimpin tim untuk memimpin dengan memberi contoh 

dan berbagi pengalaman anggota tim mereka secara bertanggung jawab.  

ketua kelompok dan perwakilannya secara rutin mendapatkan pelatihan 

tambahan berupa ketua kelompok Gladian (Dianpyru). 

 

                                                           
25Sri Woro dan Marzuki,”Peran Kegiatan Ekstrakuikuler Pramuka Dalam 

Pembentukan Karakter Tanggung Jawab peserta didik.”Journal Pendidikan 
Karakter,Tahun IV,No. 1 April 2016. 

26Hongky Suteja,Reynaldi Wilianata,”Pendidikan Dasar Kepramukaan untu 
Golongan Penggalang,kegiatan pramuka Sistem akutulasi untukk SD/MI dan 
SMP”,Yogyakarta,2019. 
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a. Materi Pokok Pasukan Penggalang 

Tempat di mana Pramuka didirikan disebut kekuatan terpadu.Secara 

filosofis merujuk pada pembentukan persatuan dan pembentukan patriotisme 

dan nasionalisme dalam perjuangan kemerdekaan nasional.Istilah 

"pemisahan" berasal dari istilah pa-trib tempat suku-suku berkumpul. 

Biasanya orang yang mengerahkan pasukan menggunakan nama-nama senjata 

sebagai pasukannya, misalnya: pasukan Pasopati: dan pasukan Mandau 

Shakti, dll. Prajurit wanita biasanya menggunakan nama mitologis seperti 

"Pasukan Roro Chongrang" dan juga menggunakan nama-nama pahlawan 

seperti hukum penegak hukum. Padahal, nama pimpinan regu merupakan 

lambang kebanggaan seluruh personel TNI, dan ini merupakan hasil refleksi 

pimpinan regu.Idealnya, pasukan mobilisasi terdiri dari 3-4 dan 6-8.Istilah 

"Regu" mengacu pada gardu induk atau pangkalan yang digunakan untuk 

patroli. Setiap timmemiliki ketua tim dan wakil ketua tim, yang dipilih dari 

satu tim berdasarkan diskusi kelompok. 

b. Dewan Penggalang (Dewan Satuan Penggalang) 

Untuk mengajar kepemimpinan dan berpartisipasi dalam mengambil 

keputusan untuk memobilisasi Pramuka, sebuah komite reli (disebut reli) 

dibentuk, yang terdiri dari ketua tim (Pratam), ketua tim, wakil ketua tim, 

pelatih-pelatih dan asisten pelatih. Pembina pramuka dan asisten pramuka 

bertindak sebagai konsultan, promotor, direktur, pemandu, dan memiliki 

keputusan akhir. 

Dewan penggalang bertugas : 

1) Mengelola dan megorganisasi kegiatan program untuk memobilisasi 

regu. 

2) Evaluasi kegiatan program. 

3) Dukung tim untuk mengintegrasikan anggota baru. 

4) Mengatur pemilihan ketua tim dan wakil ketua tim 

5) Rekrut anggota tim baru. 

6) Bersiaplah untuk memobilisasi materi untuk diskusi oleh dewan. 

c. Kegiatan Penggalang 

Kegiatan pendidikan selalu merupakan kegiatan khusus yang dinamis, 

progresif, dan mengasyikkan.Pembinaan adalah kunci untuk bahan 

pengemasan dan membutuhkan kreativitas.Semakin dekat hubungan antara 

pelatih dan pelatih, semakin tinggi tingkat minat pelatih dalam melanjutkan 

pelatihan. 

Pelatih tak usah khawatir tentang materi apa yang akan mereka pelajari, 

karena pada kenyataannya, semua aspek normatif kehidupan dapat dipelajari 

dari sang pengasuh. Pengemasan bahan harus memenuhi persyaratan 4H yang 

ditetapkan Baden Powell, yaitu: kesehatan, kebahagiaan, kegunaan, dan kerja 

keras. Materi pelatihan diambil dari hasil draf laporan Panitia Penggaang, 

namun, pelatih dapat menyarankan prosedur baru yang menarik yang tidak 
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diketahui oleh panitia majelis sendiri, sehingga ini menjadi keputusan panitia 

pelatihan. 

Selama proses pelatihan, Anda dapat menyelesaikan / memeriksa 

Persyaratan Umum Skill (SKU), Persyaratan Garuda Scout (SPG) dan 

Persyaratan Skill Khusus (SKK). SKU dan SPG adalah nilai dan standar 

representatif yang dicapai oleh peminat, jadi disarankan untuk tidak 

menggunakan semua SKK yang tersedia.Hasil pendidikan dan pelatihan 

penggerak pramuka dapat dilihat pada SKU-SPG dan SKK27. SKU berisi 3 

level yaitu: Koleksi Ramu, Koleksi Rakit dan Terap Peggalang. Setelah 

memenuhi persyaratan umum dokter umum, penggerak memenuhi 

persyaratan untuk lulus persyaratan Eagle Beaked Scout (SPG), yang oleh 

pengintai internasional dikatakan sebagai Eagle Scout. Secara umum, kegiatan 

mobilisasi dibagi menjadi kegiatan pelatihan reguler dan kegiatan lainnya. 

d. Struktur Organisasi Gerakan Pramuka 

Organisasi gerakan pramuka berjenjang sebagai berikut : 

1) Anggota gerakan Pramuka berkumpul di barisan depan desa atau 

kelurakhan. 

2) Cluster depan dikumpulkan di cabang-cabang yang menutupi area partisi. 

3) Cabang-cabang dikumpulkan dalam cabang-cabang yang meliputi wilayah 

dan kota. 

4) Terdapat cabang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5) Di bawah kepemimpinan pusat, perwakilan rakyat Republik Indonesia di 

luar negeri dapat membentuk tim lini depan. 

e. Ketrampilan Kepramukaan Penggalang 

Pelatih pramuka adalah kekuatan pendorong di balik kegiatan pramuka 

dan harus antusias mengajarkan nilai dan keterampilan pramuka.Materi 

keterampilan instruksional utama untuk berkomunikasi dengan 

improver28:Pelatihan upacara pembukaan dan penutupan, upacara pelantikan 

riser, upacara serah terima kelompok, upacara penerimaan anggota baru. 

1. Berbagai sandi lanjutan 

a. Morse bendera, morse lampu, morse yang dipadukan dengan senam. 

b. Semaphore lanjutan 

c. Sandi koordinat. 

2. Pioneering. 

a. Aplikasi-kegunaan tiap-tiap simpul. Simpul tambat, simpul palang, 

dimpul inggris, simpul kursi, dan simpul anyam. 

b. Membuat menara, sesek, jembatan. 

                                                           
27Ibid, hal 45 
28 Ajirna,Nasir Yusuf.2018 upaya pembentukan karakter siswa melalui kegiatan 

pramuka, jurnal ilmiah pendidikan guru sekolah dasar,FKIP Unsyiah Volume 3 nomor 
3 juni 2018. 
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3. Baris-berbaris 

Memperkirakan ketinggian, memperkirakan laju aliran sungai, memperkirakan 

beratnya. 

4. Riset cuaca.. 

5. Berbagai permainan penggalang.  

a. Permainan untuk regu 

b. Permainan untuk pasukan  

c. Permainan besar. 

6. Mendirikan berbagai jenis tenda 

7. Senam dan olahraga untuk penggalang 

8. Lagu-lagu dan tarian untuk penggalang. 

9. Hiking, climbing rowing, rafting,exploring/wisata mengenal alam bagi 

penggalang 

10. Kepemimpinan penggalang 

a. Pembentukan pemuka regu, menentukan pratama. 

b. Pembentukan dan rapat-rapat dewan penggalang 

c. Rapat dewan kehormatan penggalang. 

d. Gladian pemimpin regu 

e. Gladian pemimpin satuan 

11. Jenis-jenis pertemuan penggalang, (a) lomba tingkat, (b) jamboree 

12. Kemah bakti penggalang 

13. Pengisian TKU, SKK dan SPG penggalang. 

Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama sebuah organisasi pendidikan 

informal yang menyelenggarakan pendidikan Pramuka di Indonesia. Menurut 

Soedarsono istilah "pramuka" terdiri dari tiga kata, yaitu: Pra, artinya Praja, 

artinya orang atau warga negara; Muad adalah kependekan dari Muda, artinya 

belum dewasa; Ka, Yang artinya Karana artinya perbuatan, pendapatan, 

pajangan, perbuatan, perbuatan, upacara, perusahaan, alat, pengertian, badan, 

pesawat. Oleh karena itu, Pramuka mengacu pada pergerakan orang atau warga 

negara yang masih muda (belum dewasa = pemuda) yang masih mampu bekerja.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

A. Kesimpulan  

Hasil penelitian yang dilakukan dan hasil pengembangan yang 

dilakukan oleh peneliti mengenai pengembangan modul pramuka berdasarkan 

nilai – nilai Dasa Dharma pramuka. Beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh 

dari penelitian ini antara lain : 

1. Telah dihasilkan produk berupa modul pramuka Penggalang dalam nilai – 

nilai Dasa Dharma. 

2. Kegiatan -  kegiatan yang di kembangkan dalam pendidikan kepramukaan 

sangat membantu untuk meningkatkan tanggung jawab dan kedisiplinan 

bagi peserta didik sehingga produk tersebut bisa di gunakan. 

3. Uji coba yang dilakukan di SD N Margakaya dan SD N Harapan Jaya  dan 

mendapat respon yang baik sehingga produk tersebut mendapat kategori 

“sangat menarik”. Uji coba kelompok kecil yang di lakukan di SD N 

Margakaya dengan jumlah responden 13 peserta didik mendapat presentase 

68% dengan kriteria menarik, sedangkan uji coba yang di lakukan di SD N 

Harapan jaya dengan jumlah responden 30 mendapatkan presentase 89% 

sehingga mendapat kriteria sangat menarik. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa produk yang digunakan oleh responden sangat menarik sehingga 

bisa digunakan untuk salah satu referensi dalam menerapkan nilai – nilai 

Dasa Dharma.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengembangan modul pramuka saran yang 

dapat peneliti adalah: 

1. Diharapkan bahan ajar yang peneliti buat bisa digunakan sebagai referensi 

untuk pembina dalam menerapkan nilai – nilai Dasa Dharma. 

2. Diharapkan  peserta didik dapat meningkatkan tanggung jawab dan disiplin 

setelah mengikuti kegiatan pendidikan kepramukaan. 

3. Bagi kepala sekolah, para dewan guru dan orang tua diharapkan dapat 

memberikan dukungan dan semangat kepada peserta didik untuk mengikuti 

latihan kepramukaan. 

4. Dalam pembuatan buku bahan ajar terdapat beberapa kendala atau 

kesulitan yang mungkin peneliti lain bisa memperbaiki, sehingga akan 

menutupi kekurangan dalam pembuatan modul bahan ajar pramuka yang 

lebih baik lagi. 
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