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ABSTRAK  

Penelitian ini berangkat dari analisis kinerja pendidik dan juga analisis 

kebutuhan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar sehingga perlu dikembangkan 

produk berupa buku pramuka penggalang sebagai bahan ajar pembelajaran. Penelitian 

ini bertujuan agar peserta didik lebih tertarik dan termotivasi dalam kegiatan belajar 

mengajar serta berguna untuk membentuk karakter bagi anggota pramuka penggalang. 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah pengembangan (Research and 

Development atau R&D). Penelitian ini mengacu pada model Borg and Gall dan 

dibatasi dari sepuluh langkah menjadi tujuh langkah, yang meliputi potensi dan 

masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, ujicoba 

produk, dan revisi produk. Instrument yang digunakan berupa skala Likert untuk 

mengetahui tingkat kelayakan, respon pembina dan respon peserta didik terhadap bahan 

ajar yang dikembangkan. Analisis data yang dilakukan yaitu mengumpulkan data 

kualitatif dan kuantitatif dari ahli materi, ahli media, ahli bahasa, pembina dan peserta 

didik. Tingkat kelayakan bahan ajar pramuka penggalang dalam membentuk karakter 

diperoleh dari hasil beberapa ahli validator diantaranya: validasi materi memperoleh 

hasil persentase sebesar 85,22% dengan kategori “Sangat Layak”, validasi media 

memperoleh hasil persentase sebesar 91,17% dengan kategori “Sangat Layak”, validasi 

bahasa memperoleh hasil persentase sebesar 88,8% dengan kategori “Sangat Layak”. 

Untuk penilaian dari respon pembina memperoleh hasil persentase sebesar 87,5% 

dengan kategori “Sangat Layak”, dan untuk penilaian dari respon  peserta didik dengan 

skala kecil dan skala besar memperoleh hasil persentase sebesar 85,5% dan 87,75% 

dengan kategori “Sangat Layak”.  

  

Kata Kunci: Bahan Ajar, Pramuka, Karakter. 
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MOTTO 

                        

       

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)1 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul  

Sebagai langkah awal dari penelitian ini, untuk menghindari kesalahpahaman, 

maka peneliti perlu menjelaskan dan menjabarkan beberapa kata tentang judul ini. 

Maka judul yang peneliti maksud yaitu “PENGEMBANGAN BAHAN AJAR 

PRAMUKA PENGGALANG DALAM MEMBENTUK KARAKTER SISWA 

KELAS 5 SD/MI”. Dibawah ini merupakan uraian dari beberapa istilah dalam 

judul skripsi ini sebagai berikut: 

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

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

lebih efektif dan efesien dari sebelumnya. Pengembangan bahan ajar yaitu 

kegiatan merancang suatu produk yang bersifat baru dengan tujuan agar 

mengembangkan suatu proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, 

mendorong semangat belajar peserta didik, tidak membosankan, serta 

mempermudah siswa guna mencapai tujuan-tujuan pembelajaran sesuai 

dengan  apa yang telah diharapkan.2 

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

sistematis yang digunakan guna memudahkan pendidik saat melakukan 

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, 

tigal hal tersebut  wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka mencapai standar 

kompetensi yang telah ditentukan.3 

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

15 tahun. Anggota pramuka penggalang 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” berwarna putih. TKU anggota pramuka penggalang terdiri 

atas TKU Penggalang Ramu (satu susun), TKU Penggalang Rakit (dua susun), 

dan TKU Penggalang Terap (tiga susun). TKU Pramuka Penggalang 

dikenakan di lengan baju sebelah kiri.4 

                                                           
2 Dian Andesta Bujuri, Masnun Baiti, “Pengembangan Bahan Ajar IPA Integrative Berbasis 

Pendekatan Kontekstual”, TERAMPIL, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 5, No 2, 
(Desember 2018), h. 186 

3Nurdin, Syafruddin, Andriantoni, “Kurikulum Pembelajaran”, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada 2016), h. 102 

4 Jaenudin Yusup, Tini Rustini, Panduan Wajib Pramuka Wajib Superlengkap (Jakarta: 
Bmedia, cetakan kedua 2017), h. 29 
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4. Karakter merupakan bagian yang paling terpenting yang harus tertanam 

didalam diri seseorang. Akan tetapi masih saja sering dijumpai banyak orang 

yang acuh tak acuh pada nilai karakter tersebut. Nilai karakter merupakan nilai 

yang wajib untuk dibentuk, dibangun, ditanamkan serta dimantapkan dalam 

diri seseorang. Nilai karakter tersebut wajib untuk diamalkan didalam 

kehidupan sehari-hari dalam bersosialisasi baik dengan masyarakat kecil 

maupun masyarakat luas. Pembentukan nilai karakter ini ditanamkan mulai 

sejak kecil, dewasa dan orang tua.5 

Jadi penelitian yang dimaksud pada judul skripsi ini tentang: “Pengembangan 

Bahan Ajar Pramuka Penggalang Dalam Membentuk Karakter Siswa Kelas 5  

SD/MI”. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pengembangan ialah suatu  upaya  merubah, mengonsep, atau  merancang 

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

efektif dan efesien dari sebelumnya. Pengembangan bahan ajar yaitu kegiatan 

merancang suatu produk yang bersifat baru dengan tujuan guna mengembangkan 

suatu proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, mendorong semangat 

belajar peserta didik, tidak membosankan, serta mempermudah peserta didik guna 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran sesuai dengan  apa yang telah diharapkan. 

Bahan ajar yang telah dirancang dan dikembangkan harus mengandung tiga ranah 

pembelajaran, yaitu: ranah kognitif, ranah afektif, dan psikomotorik.6 

Pengembangan bahan ajar yaitu aktivitas merancang suatu bahan ajar yang 

sebelumnya telah tersedia, akan tetapi menggunakan desain/rancangan yang masih 

seadanya, lalu kemudian dikembangkan menjadi bahan ajar yang baru dengan 

menggunakan desain atau rancangan yang lebih menarik, dengan bahasa dan 

materi yang mudah dipahami oleh peserta didik sehingga memudahkan peserta 

didik untuk menggali pengetahuannya dan dapat mencapai tujuan pembelajaran 

seperti yang telah diharapkan. Bahan ajar yang akan dikembangkan hendaklah 

mengandung empat aspek pembelajaran yaitu aspek spiritual, aspek kognitif, aspek 

afektif, dan aspek psikomotorik..7 Pengembangan bahan ajar merupakan 

pengembangan bahan ajar yang aspek-aspeknya/unsur-unsurnya terkandung/terkait 

didalam sebuah kurikulum pembelajaran yang harus dikuasai oleh para peserta 

didik guna mencapai standar kompetensi, kompetisi dasar pada setiap 

matapelajaran diunit pendidikan tertentu. Untuk hal ini, materi pelajaran 

merupakan kompenen penting yang terkandung didalam setiap matapelajaran yang 

                                                           
5 Mahmud, Ali Jennah, Samuel Sanda Patampang, “Pengaruh Pendidikan Kepramukaan Dalam 

Pembentukan Karakter Siswa Di Mts. Alkhairaat Kalukubula”, (e Jurnal Katalogis, Mahasiswa 
Program Studi Magister Ilmu Pendidikan Sosial Pascasarjana Dosen Program Studi Magister Ilmu 
Pendidikan Sosial Pascasarjana Universitas Tadulako, 2016), h. 146 

6 Dian Andesta Bujuri, Masnun Baiti, “Pengembangan Bahan Ajar IPA ..., h. 186 
7Ibid, h.185 
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akan dipelajari dan perlu dikuasai oleh setiap peserta didik guna memperoleh 

pengalaman tertentu dan guna mencapai tujuan pembelajaran.8 

Dalam kegiatan pembelajaran, bahan ajar merupakan hal penting bagi 

guru dan siswa. Guru akan memperoleh kesulitan dalam memajukan 

kualitas pembelajarannya apabila tanpa diiringi bahan ajar yang lengkap. 

Begitu pula dengan siswa, tanpa bahan ajar siswa akan menemukan 

kesulitan dalam belajarnya, apabila guru kurang jelas dan terlalu cepat 

dalam  menjelaskan  materi pembelajarannya hal ini akan meningkatkan 

kesulitan guru dalam memberi pemahaman pada siswa.9 Untuk mencapai 

tujuan arah baru kebijakan kurikulum 2013 dan paparan diatas, maka diperlukan 

suatu kegiatan pembelajaran berbasis karakter dan literasi dengan cara memasukan 

nilai-nilai karakter dan kegiatan literasi dalam pembelajaran. Salah satu bagian 

pentng dalam keberhasilan dalam proses pembelajaran adalah bahan ajar.10 
Dalam menghasilkan sebuah pembelajaran pramuka untuk membentuk 

karakter peserta didik disekolah yang baik, maka dibutuhkan adanya sarana 

prasarana, literasi atau bahan ajar pembelajaran yang dibuat dan dikembangkan 

oleh seorang tenaga pendidik yang dapat mendukung proses pembelajaran yang 

menyenangkan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara memaksimalkan 

bahan ajar seperti buku pramuka yang digunakan untuk mendukung proses 

penyampaian  ilmu pengetahuan terutama dalam memberikan sebuah pembelajaran 

yang berbasis karakter. Bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar 

terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam 

rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan sejalan dengan 

berbagai jenis aspek standar kompetensi, materi pembelajaran juga dapat 

dibedakan menjadi tiga jenis materi yaitu, aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik.11 

Bahan ajar merupakan salah satu perangkat dalam pembelajaran yang 

digunakan oleh guru untuk menunjang suatu pembelajaran. Bahan ajar yaitu bahan 

pembelajaran yang berisi materi dan isi pembelajaran yang digunakan oleh guru 

guna menyampaikan materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan 

disiplin ilmu serta informasi lain dalam pembelajaran .12 Oleh karena itu, bahan 

                                                           
8
Harlinda Syofyan, Zulela MS, M. Syarif Sumantri, “Pengembangan Awal Bahan Ajar Ipa 

disekolah Dasar”, Jurnal Pendidikan Dasar, P-ISSN 2086-7433 E-ISSN, h.53  
9 Wahyu Setiawan, Veny Triyana Andika Sari, “Pengembangan Bahan Ajar Konsep Diferensial 

Berbasis Konflik Kognitif,” Jurnal Elemen, Vol. 4, No. 2, (Juli 2018), h. 205 
10 Sriyatno, Ibut Priono Leksono, Harwanto, “Bahan Ajar PPKN Berbasis Karakter dan Literasi 

untuk Siswa Kelas IX SMP Al Hikmah Surabaya”, (Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, 
Pascasarjana, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya), Vol. 4, No. 2, (Oktober 2019), h. 131 

11 Syafruddin Nurdi, Andriantoni, “Kurikulum dan Pembelajaran,” (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2016), h. 102 

12 Suci Khairani, Asrizal, Harman Amir, “Pengembangan Bahan Ajar IPA Terpadu Berorientasi 
Pembelajaran Kontekstual Tema Pemanfaatan Tekanan dalam Kehidupan untuk Meningkatkan 
Literasi Siswa Kelas VIII SMP” Jurnal Nasional, Vol. 10, (Oktober 2017), h. 154 
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ajar merupakan hal yang sangat berarti untuk dikembangkan sebagai upaya 

memajukan kualitas pembelajaran. Bahan ajar pada dasarnya memiliki 

beberapa peran baik bagi guru, siswa, dan pada kegiatan pembelajaran.13 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nikmatul Fitri, 

dengan judul penelitian “Pengembangan Pendidikan Kepramukaan dalam 

Membentuk Tanggung Jawab Peserta Didik SD/MI di MIN 8 Bandar Lampung dan 

MI Tarbiyatul Ahfal Lampung Tengah.” Penelitian tersebut terfokus pada anggota 

pramuka Siaga dengan hasil penelitian mengembangkan sebuah produk buku 

panduan dalam membentuk tanggung jawab peserta didik golongan Siaga. Buku 

panduan pramuka siaga yang dikembangkan oleh Nikmatul Fitri terbilang layak 

digunakan untuk membentuk tanggung jawab peserta didik  SD/MI. 

Untuk mencapai tujuan paparan dari hasil penelitian tersebut, maka diperlukan 

adanya sebuah pengembangan bahan ajar dengan mengaitkan nilai-nilai karakter 

pada bahan ajar tersebut.14 Implementasi dalam pengembangan karakter siswa di 

sekolah diimbangi dengan pengembangan karakter siswa di lingkungannya. 

Lingkungan sangat mempengaruhi karakter seseorang, bahkan sistem mikro 

keluarga pun berperan besar dalam pembentukan karakter.  Individu yang 

berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap 

mempertanggung jawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat.15   

Dalam konteks pembentukan karakter peserta didik, ruang lingkup keluarga 

dan adanya kehadiran orang tua merupakan faktor terpenting yang dapat 

mempengaruhi pembentukan karakter peserta didik. Berkembang atau tidaknya 

seorang anak, itu sangat bergantung pada pendidikan yang diberikan didalam 

lingkungan keluarga dan pola pengasuhan orang tua pada anak itu sendiri. Oleh 

karena seorang anak akan meniru hal apapun yang dicontohkan oleh orang tua 

terhadap anaknya. Apabila contoh yang diberikan baik, maka anak akan tumbuh 

dan berkembang menjadi seorang anak yang baik. Sebaliknya jika contoh yang 

diberikan oleh orang tua terhadap anaknya tidak baik, maka seorang anak akan 

tumbuh dan berkembang menjadi sosok anak yang tidak baik. Oleh karena itu 

orang tua adalah faktor utama dalam pembentukan karakter peserta didik. 
Sebagaimana Allah telah berfirman berikut ini: 

                   

          

                                                           
13 Wahyu Setiawan, Veny Triyana Andika Sari, “Pengembangan Bahan Ajar Konsep 

Diferensial, ..., h. 205 
14 Sriyanto, Ibut Priono Leksono, Harwanto, “Bahan Ajar PPKn Berbasis Karakter dan Literasi 

untuk Siswa, ...h. 131 
15

 Anggatra Herucakra Aji. “Pendidikan Karakter dalam Ekstrakurikuler Pramuka”,  (Jurnal 
Kebijakan Pendidikan, 2016). Edisi 1, Vol. V, h.  84 
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Artinya: “Sesungguhnya dalam diri Rasulullah kamu bisa menemukan 

tauladan yang baik (Q.S. 33: 21).”16 

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa ayat tersebut memberi petunjuk 

bahwa penting adanya pendidikan Islam yang telah diturunkan oleh Allah kepada 

Rasul-Nya yang mengandung fungsi tuntunan agar hamba-Nya dapat meneladani 

akhlak terpuji Rasulullah saw. supaya kita sebagai umat nabi Muhammad saw. 

tidak tersesat ke jalan yang tidak di ridhai Allah swt. Allah telah memberi anugerah 

kepada Rasulullah untuk dapat menjadi orang yang dapat dipercaya dan memiliki 

akhlak yang mulia, sebagaimana firman Allah berikut: 

                        

Artinya:  “Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat Kami 

dan Kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.” (QS. Maryam (19) : 

50) 

Sifat shiddiq pada diri Rasulullah merupakan suatu keharusan karena menjadi 

landasan pokok dalam menyampaikan firman Allah swt. Seseorang yang pernah 

berdusta tidak akan dipercaya jika menyampaikan sesuatu yang sangat berbeda 

dengan kebiasaan masyarakat. Muhammad saw. Sebelum diangkat oleh Allah 

menjadi rasul adalah sosok pribadi yang sudah dikenal akan kejujurannya oleh 

seluruh masyarakat. Muhammad saw. diberi gelar Al-Amin yang berarti orang yang 

dapat dipercaya karena beliau tidak pernah sekalipun berkata dusta.17  

Dari penjelasan tersebut diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

kita sebagai umat Rasulullah saw. patut meneladani sifat baik Rasulullah dan 

menjadikannya sebagai suatu landasan pokok didalam pembentukan karakter. 

Selain mempelajari dan meneladani sifat baik Rasulullah, kita sebaiknya 

mengamalkan sifat-sifat baik seperti sifatnya Rasulullah didalam kehidupan kita 

sehari-hari agar kita senantiasa menjadi insan yang memiliki karakter baik. 

Sebagaimana telah dijelaskan didalam UU No. 12 Tahun 2010 tentang 

Gerakan Pramuka Bab II Pasal 3 menjelaskan fungsi Gerakan Pramuka yaitu 

pembelajaran yang mengajarkan peserta didik memiliki moral dan berkarakter 

baik. Pembelajaran pramuka ujuga mengajarkan peserta didik agar selalu taat 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan segala perintahnya, menjalankan 

segala hal sunnah Rasulillah saw., menjauhi larang-larangan-Nya, serta mencintai 

                                                           
16

 Sultan Hadi Prabowo, Agus Fakhruddin, Miftahur Rohman, “Peran Orang Tua Dalam 
Pembentukan Karakter Anak Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pendidikan Islam” (Jurnal 
Pendidikan Islam, Universitas Pendidikan Indonesia, STIT Bustanul Ulum Lampung Tengah, 
Indonesia), Vol. 11, No. 2, 2020, h. 200 

17 Ridwan Abdullah Sani, Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter (Mengembangkan Karakter 
Anak Yang Islami), (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h.53 
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alam semesta yang telah diciptakann oleh Allah swt.18 Dapat dikatakan bahwa 

pembentukan karakter merupakan suatu hal yang tidak mampu dipisahkan dari 

kehidupan. Oleh sebab itu dibutuhkan kepedulian oleh berbagai pihak, baik oleh 

pemerintah, masyarakat, keluarga maupun sekolah untuk mensukseskan 

pelaksanaan pendidikan karakter bangsa supaya bisa diimplementasikan terhadap 

masyarakat Indonesia khususnya terhadap generasi-generasi muda kita yang 

notabennya hidup di jaman global sekarang ini. Dengan demikian, pendidikan 

karakter perlu diintegrasikan keseluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan 

sekolah.19  

Bahan ajar merupakan bagian yang terpenting didalam keberhasilan proses 

kegiatan belajar mengajar, dikarenakan bahan ajar adalah suatu bahan ajar yang 

dapat memotivasi semangat belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar 

seperti yang diharapkan.20 Dalam mencapai tujuan pembelajaran dari bahan ajar 

yang relevan, guru sebagai fasilitator yang mengkondisikan siswa saat 

pembelajaran supaya terbentuknya kondisi lingkungan belajar mengajar yang 

ekspresif, edukatif serta dapat membentuk karakter terhadap peserta didik. Hal ini 

akan berjalan dengan sangat baik, efektif, efisien, dan maksimal apabila terdapat 

kerjasama antara guru/ pendidik dengan kurikulum yang berlaku yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah demi tercapainya kecerdasan bagi para peserta didik.  

Oleh karena itu, peneliti melakukan sebuah pra penelitian di SDN 1 Karang 

Raja Lampung Selatan dan di SDN 1 Harapan Jaya. Berdasarkan hasil pra 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SDN 1 Karang Raja Lampung Selatan  

dan SDN 1 Harapan Jaya, bahwasanya sekolahan tersebut telah menggunakan 

bahan ajar. Akan tetapi, bahan ajar yang digunakan oleh guru tersebut, materi 

tentang karakternya masih belum terjabarkan secara kongkrit atau secara rinci. 

Seperti halnya materi yang terdapat didalam bahan ajar yang sebelumnya 

digunakan oleh pembina pramuka disekolahan tersebut misalnya pada halaman 10 

dibagan bagian ke-12 tersebut hanya menjelaskan tentang “Dapat mengetahui dan 

menyebutkan Kode Kehormatan Pramuka Penggalang” akan tetapi, untuk materi 

tersebut tidak dijelaskan secara rinci, tidak disertakan contoh-contoh penerapannya 

secara lebih detail. Pada halaman 11 bagan ke-18, 19, 21, 26 dan 27 hanya 

menyebutkan materi tentang “Dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik 

dan benar, telah menabung secara rutin dan setia membayar iuran untuk regunya 

yang diperoleh dari usahanya sendiri, dapat mengenal dan memilah sampah, selalu 

berpakaian rapih, memelihara kesehatan diri serta lingkungan, serta dapat baris-

                                                           
18Kabul Aris surono, Penanaman Karakter dan Rasa Nasionalisme pada Kegiatan 

Ekstrakurikuler Pramuka di SMP N 4 Singorojo Kabupaten Kendal, Indonesian Journal of 
Conversation Volume 06 (01), Tahun 2017. H. 24 

19
 Krisno Handoko. “Peningkatan Karakter Disiplin dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan Melalui Kegiatan Pramuka di Gudep Madrasah Aliyah,” (Jurnal Global 
Citizen, 2016). Vol. 2 No. 2,  h. 66 

20 Sriyanto, Ibut Priono Leksono, Harwanto, “Bahan Ajar PPKn Berbasis Karakter dan Literasi, 
..., h. 131 
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berbaris. Materi tersebut juga tidak dijelaskan secara detail/rinci didalam bahan 

ajar yang digunakan oleh pembina pramuka disekolahan tersebut.21 Ditemukan 

juga ada beberapa siswa yang memiliki karakter yang kurang baik seperti 

kurangnya kejujuran yang tertanam dalam diri peserta didik, dan dalam proses 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka beberapa siswa ditemukan sering 

tidak melengkapi atribut pramuka.22 

Berikut ini tabel perbandingan penjelasan materi yang dituangkan didalam 

bahan ajar antara produk yang digunakan sebelumnya dengan produk yang telah 

dikembangkan. 

Tabel 1 

Perbandingan Produk yang Dikembangakan dengan Produk Lama 

Perbedaan Produk Yang Dikembangkan Produk Lama 

Isi Materi 

Pada produk yang dikembangkan 
menjelaskan secara rinci tentang 
Kode Kehormatan Pramuka 
Penggalang, serta memberikan 
contoh-contoh penerapannya 
didalam kehidupan sehari-hari. 
Materi tersebut dituangkan pada 
halaman 33-41 

 
Sedangkan pada produk lama tidak 

menjelaskan secara rinci tentang 

Kode Kehormatan Pramuka 

Penggalang, serta tidak memberikan 

contoh-contoh penerapannya didalam 

kehidupan sehari-hari. 

                                                           
21 Observasi Lapangan, SDN 1 Karang Raja, Lampung  Selatan, Pada Tanggal 29 Februari 2020 
22 Observasi Lapangan, SDN 1 Harapan Jaya, Bandar Lampung, Pada Tanggal 14 Maret 2020 
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Pada produk yang dikembangkan 

menjelaskan secara rinci tentang 

seragam pramuka penggalang 

mulai dari topi hingga kaus kaki, 

serta menjelaskan tentang tata 

cara berpakaian. Materi tersebut 

dituangkan pada halaman 11-24 

 
Sedangkan pada produk lama tidak 

menjelaskan secara rinci tentang 

seragam pramuka penggalang mulai 

dari topi hingga kaus kaki, serta tidak 

menjelaskan tentang tata cara 

berpakaian 

 

 

Penelitian ini diperkuat dari hasil wawancara yang dilaksanakan oleh penulis 

dengan pembina pramuka di SDN 1 Karang Raja Lampung Selatan dan di SDN 1 

Harapan Jaya. Bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

kepada Bapak Shodikin, S.Pd.I, sebagai pembina pramuka di SDN 1 Karang Raja 

Lampung Selatan pada tanggal 29 Februari 2020 dan pada tanggal 14 Maret 2020 

dengan Ibu Rosmiyati, S.Pd., selaku pembina pramuka di SDN 1 Harapan Jaya 

tentang seberapa banyak bahan ajar pramuka di sekolah tersebut yang digunakan 

oleh pembina pramuka dalam menyampaikan materi pramuka yang berbasis 

karakter. Bapak Shodikin dan Ibu Rosmiyati menjelaskan bahwa bahan 

pembelajaran yang dipakai saat  pembelajaran pramuka dalam membentuk karaker 

masih terbilang kurang memadai, dan guru lebih menggunakan buku saku dan 

praktek langsung di lapangan dalam memberikan sebuah materi kepramukaan, 

sedangkan dalam perkembangan kurikulum 2013 guru dituntut untuk mampu 

mengembangkan bahan ajar untuk menunjang proses pembelajaran dalam 

penyampaian materi khususnya materi kepramukaan.23 Dari hasil penelitian diatas, 

maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa bahan ajar yang berupa buku pramuka 

                                                           
23 Shodikin, Wawancara dengan Penulis, SDN 1 Karang Raja Lampung Selatan, Lampung 

Selatan, Tanggal 29 Februari 2020 
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penggalang dalam membentuk karakter disekolahan tersebut masih kurang 

memadai.24 

Berdasarkan angket yang telah diberikan kepada pembina pramuka di SDN 1 

Karang Raja Lampung Selatan dan di SDN 1 Harapan Jaya, pembina tersebut pun 

mendukung apabila diadakannya pengembangan bahan ajar dan diharapkan bahan 

ajar yang dikembangkan dapat menunjang pembelajaran pramuka. Bahan ajar yang 

dikembangkan yaitu buku pramuka penggalang dalam membentuk karakter. 

Dengan adanya bahan ajar buku pramuka penggalang ini diharapkan dapat 

memudahkan guru dalam menyampaikan suatu materi pelajaran pramuka, serta 

dapat membantu siswa semangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. 

Berdasarkan alur penjelasan latar belakang masalah diatas,  setelah 

melaksanakan segalam macam prosedur penelitian, maka penulis pun ingin 

membuat bahan ajar berupa buku pramuka penggalang. Harapan dari pembuatan 

bahan ajar ini adalah agar dapat membantu memberikan solusi dari suatu 

permasalahan yang dialami dan bahan ajar yang dibuat dapat digunakan sebagai 

salah satu fasilitas tambahan dalam penyampaian materi pembelajaran serta 

memudahkan guru dalam melaksanakan pendidikan karakter terhadap peserta 

didik. Untuk saya selaku penulis melakukan pengembangan produk yang berjudul: 

“Pengembangan Bahan Ajar Pramuka Penggalang dalam Membentuk 

Karakter Siswa Kelas 5 SD/MI.” 

 

 

C. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas, masalah-masalah yang muncul dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut. 

1. Bahan ajar yang digunakan pada saat pembelajaran pramuka belum berbasis 

karakter. 

2. Proses kegiatan belajar mengajar yang kurang memotivasi semangat belajar 

peserta didik. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  batasan masalah, maka penulis dapat membuat suatu 

rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana kelayakan bahan ajar pramuka penggalang dalam 

membentuk karakter siswa kelas 5 SD/MI? 

2. Bagaimana respon pembina dan respon siswa tentang bahan bahan ajar 

pramuka penggalang dalam membentuk karakter siswa kelas 5 SD/MI? 

 

 

 

                                                           
24 Rosmiyati, Wawancara dengan Penulis, SDN 1 Harapan Jaya, Bandar Lampung, Tanggal 14 

Maret 2020 
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E. Tujuan Pengembangan 

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kelayakan bahan ajar pramuka penggalang dalam membentuk 

karakter siswa kelas 5 SD/MI 

2. Mengetahui respon pembina dan respon siswa tentang bahan bahan ajar 

pramuka penggalang dalam membentuk karakter siswa kelas 5 SD/MI 

F. Manfaat Pengembangan 
Pada pengembangan/penelitian ini memiliki beberapa manfaat dan 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Menambah edukasi serta dapat meningkatkan intelektual terkait 

pembelajaran  pramuka didalam pembentukan karakter bagi anggota 

pramuka penggalang. 

b. Menjadi bahan rujukan bagi peneliti untuk mengembangkan sebuah produk 

atau bahan ajar dalam pembentukan karakter bagi anggota pramuka 

penggalang 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

Menjadi sebuah ide atau gagasan baru, dan pedoman bagi guru guna 

pembentukan dan pengimplementasian nilai-nilai karakter. 

b. Bagi sekolah 

Menambah sarana prasarana, fasilitas untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas sekolah. 

c. Bagi siswa 

Sebagai motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 

ekstrakurikuler pramuka, serta memudahkan siswa mencapai tujuan 

pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. 

d. Bagi Peneliti Lain 

Dapat dijadikan reverensi untuk mengembangkan bahan ajar pramuka 

penggalang yang berbasis karakter 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Terdapat beberapa hasil peneltian sebelumnya yang dipelajari oleh peneliti 

dan relevan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Penelitian yang relevan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul Fitri dengan judul “Pengembangan 

Pendidikan Kepramukaan Dalam Membentuk Tanggung Jawab Peserta Didik 

SD/MI di MIN 8 Bandar Lampung dan MI Tarbiyatul Ahfal Lampung 

Tengah”. Penelitian ini terfokus pada anggota pramuka golongan siaga dengan 

menghasilkan sebuah produk yang berjudul “Buku Panduan Dalam 
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Membentuk Tanggung Jawab Peserta Didik Golongan Siaga” dengan hasil 

penelitian persentase yang diperoleh yaitu 68% dan 89%. Dapat disimpulkan 

bahwa produk yang dikembangkan oleh peneliti mendapatkan kategori 

“Sangat Menarik” dan layak digunakan sebagai bahan ajar pembelajaran. 

2. Penelitian yang dilakukan Hendi Rahmat dengan judul “Pengembangan 

Modul Pramuka Siaga Usia 7 sampai 10 Tahun dalam Membentuk Karakter 

siswa SD/MI di MIMA Sukabumi dan SD 2 Rajabasa Jaya Bandar Lampung”. 

Penelitian ini terfokus pada anggota pramuka Siaga dengan hasil persentase 

sebesar 82.35%, 86.67% dari presentase ahli desain serta 80.44% dari 

presentase ahli bahasa dengan masuka kedalam kriteria produk “Sangat 

Layak.” 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Afroh Nailil Hikmah dengan judul 

“Pengembangan Buku Panduan Pendidikan Kepramukaan Golongan 

Penggalang SD/MI Berbasis Sains Upaya Penanaman Nilai-nilai Dasadarma 

di MI Ma’had Islami. Penelitian ini terfokus pada anggota pramuka golongan 

penggalang dengan menghasilkan sebuah produk berupa buku panduan 

pramuka penggalang upaya penanaman nilai-nilai dasadarma dan juga 

penelitian ini memperoleh hasil persentase mencapai 91, 4%. Maka produk 

yang dikembangkan oleh peneliti sudah terbilang “Sangat Layak” untuk 

digunakan untuk upaya penanaman nilai-nilai dasadarma. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Deskripsi Teoritik 

1. Bahan Ajar  

a. Pengertian Bahan Ajar  

Bahan ajar yaitu  bahan pembelajaran atau fasilitas pembelajaran yang 

dirancang secara berurutan/runtut yang digunakan untuk memudahkan 

pendidik dalam melakukan proses pembelajaran sehingga terwujudlah 

lingkungan atau suasana yang memungkinkan peserta didik belajar. Bahan 

ajar atau biasa disebut materi pembelajaran secara garis besar berarti 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. Tigal hal tersebut perlu dipelajari peserta 

didik dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. 

Dengan begitu dalam setiap proses kegiatan belajar mengajar bahan ajar 

merupakan komponen utama dan memiliki peran yang sangat penting dan 

dibutuhkan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi pelajaran yang 

akan dipelajari.25 

Berdasarkan pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa bahan ajar 

memiliki peranan penting untuk pendidik dan peserta didik bahwa salah satu 

syarat untuk mencapai pembelajaran adalah tersedianya sarana dan prasarana 

pembelajaran. Seiring berjalannya waktu teknologi semakin canggih dan 

pendidik dapat menyesuaikan antara bidang pendidikan dan perkembangan. 

Bahwa pendidik harus menyampaikan materi pelajaran yang akan 

disampaikan kepada peserta didik. 

b. Karakteristik Bahan Ajar  

Menentukan bahan ajar dimulai dengan memahami karakteristik bahan 

ajar yang akan diberikan. Ada beberapa hal yang perlu dipahami mengenai 

karakteristik bahan ajar. Diungkapkan oleh Harijanto bahwa bahan ajar yang 

dapat memudahkan belajar, yaitu bahan ajar yang memiliki komponen-

komponen yang jelas berupa: a) tujuan umum pembelajaran, b) tujuan khusus 

pembelajaran, c) petunjuk khusus penggunaan buku ajar, d) uraian isi 

pelajaran yang disusun secara sistematis, e) gambar ilustrasi untuk 

memperjelas isi pelajaran, f) rangkuman, g) evaluasi formatif dan tindak lanjut 

untuk kegiatan belajar berikutnya, h) daftar bacaan , dan i) kunci jawaban.  

Komponen-komponen tersebut diperlukan dalam  mengembangkan bahan 

ajar yang baik dan berkualitas. Sebuah bahan ajar yang di desain secara 

lengkap, bisa berperan sebagai bahan belajar mandiri, lengkap yang dalam 

artian sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. Materi ajar 

                                                           
25Nurdin, Syafruddin, Andriantoni, “Kurikulum Pembelajaran”, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada 2016), h. 102 
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yang disampaikan diuraikan secara lengkap untuk memberikan wawasan 

penuh bagi peserta didik. Ilustrasi media yang tercipta menarik bagi peserta  

didik, serta adanya umpan balik berdasarkan materi yang diterima peserta 

didik melalui bahan ajar yang diberikan. 

Bahan ajar sebagai pembawa kontribusi peserta didik, secara lebih khusus 

Andi prastowo mengungkapkan tujuan dari bahan ajar, di antaranya: a) 

menyediakan fasilitas pembelajaran yang seimbang dengan kebutuhan siswa 

dilapangan, yang sesuai dengan karakteristik dan lingkungan di sekitar peserta 

didik berdasarkan kurikulum yang berlaku, b) membantu pendidik sebagai 

sumber belajar saat pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan tujuan bahan ajar  

tersebut dapat diketahui bahwa adanya bahan ajar tidak hanya berguna bagi 

pendidik, tetapi dibutuhkan pula oleh peserta didik. Bahan ajar diperlukan 

untuk menunjang kegiatan pembelajaran. 

c. Jenis Bahan Ajar  

Bahan ajar memiliki beberapa jenis, yaitu jenis bahan ajar cetak, non 

cetak, dan bahan ajar display. 

1) Bahan Ajar Cetak  

Bahan ajar  cetak adalah sejumlah bahan yang digunakan dalam 

kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau 

penyampaian informasi. Dari sudut pandang teknologi pendidikan, bahan 

ajar dalam beragam bentuknya dikategorikan sebagai bagian dari media 

pembelajaran. Sebagai bagian dari media pembelajaran, bahan ajar cetak 

mempunyai kontribusi yang tidak sedikit dalam proses pembelajaran. 

Salah satu alasan mengapa bahan ajar cetak masih dijadikan sebagai 

media utama dalam paket bahan ajar di sekolah-sekolah, karena sampai 

saat ini bahan ajar cetak masih merupakan media yang paling mudah 

diperoleh dan lebih standar dibandingkan program-program lain, seperti 

komputer. Bahan ajar cetak, diantaranya modul, buku teks, lembar kerja 

siswa, hand out dan lainnya.  

2) Modul  

Modul adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis yang 

mencakup isi materi, metode, dan evaluasi yang dapat digunakan secara 

mandiri. Selain itu, modul dikatakan sebagai alat atau sarana 

pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan dan cara 

mengevaluasi yang di rancang secara sistematis dan menarik untuk 

mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat 

kompleksitasnya. 

3) Buku Teks  

Buku teks merupakan salah satu jenis bahan ajar. Seperti yang kita 

ketahui buku sudah sejak dahulu digunakan sebagai salah satu sumber 

belajar, sumber informasi, gagasan, dan menjadi hal pokok dalam bidang 

pengetahuan. Buku adalah kumpulan kertas berisi informasi, tercetak, 
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disusun secara sistematis, dijilid serta bagian luarnya diberikan pelindung 

terbuat dari kertas tebal, karton, atau bahan lain.  

4) Lembar Kegiatan Siswa   

Lembar kegiatan siswa adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang 

harus dikerjakan oleh siswa. Lembar kegiatan berisi petunjuk, langkah-

langkah untuk menyelesaikan suatu tugas, tugas-tugas yang diberikan 

kepada peserta didik dapat berupa teori atau praktek. Seperti halnya 

modul yang memiliki karakteristik, dalam pembuatan LKS pun ada 

langkah-langkah penulisannya, yaitu:  

a) Melakukan analisis kurikulum: SK, KD, indikator dan materi 

pembelajaran.  

b) Menyusun peta kebutuhan LKS.  

c) Menentukan judul LKS.  

d) Menulis LKS.  

e) Menentukan alat penilaian.  

5) Handout  

Handout adalah buku pegangan peserta didik yang berisi tentang 

suatu materi pelajaran secara lengkap. Selain itu, handout menyajikan 

materi yang harus dipelajari yang disesuaikan dengan tujuan atau 

kompetensi yang akan dicapai melalui prosedur dengan materi yang 

tersusun secara sistematis. Terakhir dalam latihan ataupun tugas dan soal 

evaluasi tertuang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai.  

6) Bahan Ajar Non Cetak  

Berbeda halnya dengan bahan ajar cetak pada umumnya. Bahan ajar 

non cetak memiliki perbedaan yang bisa dikatakan lebih menarik 

dibanding dengan bahan ajar cetak. Bahan ajar non cetak memiliki ciri 

khas yang menarik dalam memberikan sentuhan informasi bagi peserta 

didik. 

7) Bahan Ajar Display  

Bahan ajar display digunakan oleh guru pada saat menyampaikan 

informasi kepada peserta didik didepan kelas. Jenis bahan ajar display, 

diantaranya adalah flipchart, adhesive, chart, poster, peta, foto dan realita. 

Bahan ajar sangat penting bagi guru maupun peserta didik dalam proses 

pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Bahan ajar 

dianggap sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan. baik oleh guru maupun 

peserta didik, sebagai suatu upaya untuk memperbaiki mutu 

pembelajaran.26 

 

 

 

                                                           
26

Ibid, h. 34-39  
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d. Teknik Penyusunan Bahan Ajar  

1) Teknik Penyusunan Bahan Ajar Cetak  

Dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak ada beberapa ketentuan 

yang hendaknya kita jadikan pedoman, diantaranya sebagai berikut:  

a) Judul atau materi yang disajikan harus berintikan kompetensi dasar 

atau materi pokok yang harus dicapai oleh peserta didik.  

b) Menurut Steffen dan Ballsteaedt dalam diknas, ada 6 hal yang harus 

dimengerti dalam menyusun bahan ajar cetak, yaitu:  

(1) Susunan tampilannya jelas dan menarik.  

(2) Bahasa yang mudah. 

(3) Mampu menguji pemahaman.  

(4) Adanya stimulan. 

(5) Kemudahan dibaca. 

(6) Materi intruksional.27 

2) Teknik Penyusunan Bahan Ajar Audio  

Penggunaan teknologi adalah salah satu bentuk bahan ajar audio. 

Perlu diketahui teknik penyusunan bahan ajar audio adalah sebagai 

berikut:  

a) petunjuk penggunaan.  

b) Judul diturunkan dari kompetensi dasar atau materi pokok.  

c) Adanya Informasi pendukung dijelaskan secara jelas, padat, dan 

menarik yang ditulis dan kemudian direkam.  

d) Tugas-tugas ditulis dalam lembar lain.  

e) Penilaian dilakukan terhadap hasil karya dari tugas yang diberikan.  

f) Menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya 

materi.28 

3) Teknik Penyusunan Bahan Ajar Audio Visual  

Menurut Diknas, ada beberapa teknik dalam menyusun bahan ajar 

audio visual yaitu sebagai berikut:  

a) Analisis kurikulum.  

b) Penentuan media.  

c) Skema atau scenario dalam sebuah program video/film.  

d) Pengambilan gambar   

e) Proses editing.29 

4) Teknik Penyusunan Bahan Ajar Interaktif  

Secara garis besar, menurut Diknas teknik penyusunan bahan ajar 

interaktif adalah sebagai berikut:  

a) Perlunya pengetahuan dan keterampilan pendukung yang memadai.  

                                                           
27

Andi Prastowo, “Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif”, (Jogjakarta: DIVA Press, 
2015), h. 73 

28
Ibid, h. 74-75   

29Ibid, h. 75  
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b) Disajikan dalam bentuk compact disc. 

c) Menurunkan judul dari kompetensi dasar atau materi pokok.  

d) Menuliskan petunjuk pembelajaran.  

e) Menjelaskan informasi pendukung secara jelas, padat, dan menarik.  

f) Menuliskan tugas-tugas dalam program interaktif. 

g) Melakukan penilaian terhadap hasil karya dari tugas yang diberikan.  

h) Menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya 

materi.30 

e. Tujuan Penyusunan Bahan Ajar  

Menyusun bahan ajar dalam pembelajaran tentunya memiliki tujuan 

tertentu. Ada beberapa tujuan dalam penyusunan bahan ajar diantaranya yaitu: 

1) Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan ketentuan kurikulum dengan 

mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. 

2) Membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif  bahan ajar 

disamping buku-buku teks yang terkadang sulit dimengerti. 

3) Memudahkan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. 

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa ada berbagai 

macam jenis bahan ajar yang dapat digunakan oleh tenaga pendidik dalam 

penyampaian materi pembelajaran, mulai dari bahan ajar cetak hingga bahan 

ajar non cetak. Dari beberapa jenis bahan ajar tersebut diatas, penulis memilih 

untuk mengembangkan sebuah bahan ajar berupa buku pramuka penggalang 

dalam membentuk karakter. Pengembangan tersebut diadakan dengan alasan 

dikarenakan kurangnya bahan ajar pembelajaran dalam menyampaikan materi 

kepramukaan khususnya pramuka penggalang. Oleh karena itu, penulis 

berminat untuk mengembangkan bahan ajar berupa buku pramuka 

penggalang. Bahan ajar tersebut dirancang semenarik mungkin dan 

disesuaikan dengan kebutuhan anggota pramuka penggalang, sehingga 

memudahkan pembina untuk menyampaikan materi pembentukan karakter. 

2. Pramuka Penggalang 

a. Pengertian Pramuka Penggalang 

Penggalang adalah sebuah tingkatan kedua dalam pramuka setelah 

pramuka siaga. Biasanya anggota pramuka tingkat penggalang berusia 11-15 

tahun. Pada usia tersebut anak-anak memiliki sifat keingintahuan (coriosity) 

yang tinggi, semangat yang kuat, sangat aktif, dan suka berkelompok. Oleh 

karena itu titik berat dari latihan pasukan penggalang terletak pada kegiatan 

regu yang didasari oleh sistem beregu dalam seluruh pelaksanaan kegiatan 

pasukan penggalang.31 Satuan terkecil pada Pramuka Penggalang disebut 

Regu dan Kesatuan beberapa regu disebut Pasukan. Pasukan penggalang 

idealnya terdiri atas 3 sampai 4 regu dengan jumlah anggota Regu 6 sampai 

                                                           
30

Ibid, h. 76  
31 Jaenudin Yusuf, Tini Rustini, Panduan Wajib Pramuka Super Lengkap, ..., h. 27 
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dengan 8 penggalang. Kata “Regu” berarti gardu atau pangkalan untuk 

meronda. Setiap regu memiliki pemimpin regu yang dipilih dari salah seorang 

anggota regunya berdasarkan musyawarah regu. Setiap regu memiliki kode 

panggilannya sendiri. Untuk regu putra biasanya menggunakan panggilan 

suara binatang, dan regu putri menggunakan nama panggilan dengan nama 

bunga.32 

b. Syarat Kecakapan 

Berdasarkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka Pasal 9 ayat 3, maka 

salah satu metode pendidikan kepramukaan adalah Sistem Tanda Kecakapan. 

Dalam Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 198 Tahun 

2011 Petunjuk Penyelenggaraan Syarat Kecakapan Umum (SKU) Golongan 

Penggalang terdapat tiga tingkatan kecakapan umum pada golongan 

penggalang yaitu: Ramu, Rakit, dan Terap. Apabila anggota pramuka 

penggalang telah melampaui tiga tingkatan dalam kecakapan umum Ramu, 

Rakit, dan Terap, maka akan naik ke tingkatan yang lebih tinggi yaitu 

Penggalang Garuda33 

TKK pramuka penggalang mempunyai tiga tingkatan yaitu sebagai 

berikut: 

1) Purwa : Merupakan tingkatan terendah dalam TKK, berbentuk lingkaran. 

2) Madya: Merupakan TKK tingkat menengah, berbentuk persegi. 

3) Utama: Merupakan tingkat tertinggi TKK, berbentuk segilima. 

Yang membedakan TKK antar golongan peserta didik ialah warna tepian 

TKK yang berbeda-beda. Warna-warna TKK diatur menurut golongannya, 

yaitu: 

1) TKK bidang Agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan 

watak, berwarna dasar kuning. 

2) TKK bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah. 

3) TKK bidang kesehatan dan ketangkasan berwarna dasar putih. 

4) TKK bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna dasar hijau. 

TKK bidang sosial, prikemanusiaan, gotong royong, ketertiban 

masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup berwarna dasar biru. 

c. Seragam Pramuka Penggalang 

Pakaian seragam pramuka penggalang diatur dalam Surat Keputusan 

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 174 Tahun 2012. Pada peraturan 

tersebut, disebutkan bahwa pakaian seragam pramuka terdiri dari tutup kepala, 

baju pramuka, rok atau celana, setangan leher, ikat pinggang, kaos kaki, 

sepatu, serta tanda pengenal. Pada surat keputusan itu juga tertera jenis-jenis 

pakaian seragam pramuka, yaitu pakaian  seragam  harian, kegiatan, upacara 

                                                           
32

 Hongki Suteja, Reynaldi Wilianata, Yohana Juriah, Pendidikan Dasar Kepramukaan 
Golongan Penggalang, (Yogyakarta: ANDI, 2019), H. 29 

33 Hetty Dwi Agustin, “Uji SKU Dengan Mengunakan Vlog Bagi Pramuka Penggalang” (Jurnal 
Inovasi dan Riset Akademik, 2020), Vol. 1, No. 4, h. 302 
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dan khusus. Pakaian seragam khusus terdiri dari pakaian seragam muslim 

tambahan. 

1) Pakaian Seragam Pramuka Penggalang 

Pakaian seragam  harian  pramuka penggalang putri dibedakan 

dengan putra. Pakaian seragam harian penggalang putri adalah sebagai 

berikut: 

a) Tutup Kepala 

(1) Dibuat dari kain laken/beludru, warna coklat tua 

(2) Berbentuk topi bulat 

(3) Lebar lidah topi +4 cm 

b) Baju 

(1) Dibuat dari bahan warna coklat muda 

(2) Lengan pendek 

(3) Memakai lidah baju lebar 3 cm 

(4) Kerah model kerah dasi 

(5) Kancing baju didepan berwarna sama dengan bajunya 

(6) Memakai dua saku tempel didada kanan dan kiri dengan lipatan 

luar selebar 2 cm ditengah saku dan diberi tutup bergelombang 

(7) Dimasukkan kedalam rok 

c) Rok 

(1) Dibuat dari bahan warna coklat tua 

(2) Berbentuk kulot 

(3) Memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang 

(brattle) selebar 1 cm 

(4) Memakai 2 (dua) saku timbul dibagian depan dengan 

lipatan dalam ditengah saku dan diberi tutup (ukuran 

saku disesuaikan dengan besar badan pemakai) 

(5) Bagian depan dan belakang tanpa lipatan, hanya 

menggunakan kupnat 

(6) Memakai ritsleting dibagian belakang 

(7) Memakai ikat pinggang berwarna hitam 

(8) Panjang kulot 5 cm dibawah lutut 

d) Setengan Leher 

(1) Dibuat dari bahan warna merah putih 

(2) Berbentuk segitiga sama kaki dengan sisi panjang 100-120 cm 

dengan sudut 90o  (panjang disesuaikan dengan tinggi badan 

pemakai sampai dipinggang). Bahan dasar warna putih dengan lis 

warna merah merah selebar 5 cm 

(3) Setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan + 5 cm) 

sehingga warna merah dengan putih tampak dengan jelas, dan 

pemakainya tampak rapi 

(4) Dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher 
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(5) Dikenakan dibawah kerah baju. 

e) Kaos Kaki 

(1) Panjang kaos kaki sampai betis 

(2) Warna hitam 

f) Sepatu 

(1) Model tertutup 

(2) Warna hitam 

(3) Bertumit rendah 

g) Tanda Pengenal 

(1) Tanda topi dikenakan ditopi bagian depan tengah 

(2) Papan nama dikenakan dibaju bagian depan kanan diatas saku 

Adapun pakaian seragam harian penggalang putra adalah sebagai 

berikut: 

a) Tutup Kepala 

(1) Dibuat dari bahan coklat tua 

(2) Berbentuk baret 

(3) Digunakan dengan tepi mendatar, bagian atasnya ditarik miring 

kekanan 

b) Baju 

(1) Dibuat dari bahan warna coklat muda 

(2) Lengan pendek 

(3) Memakai lidah bahu lebar 3 cm 

(4) Kerah baju model kerah dasi 

(5) Kancing baju didepan sama dengan bajunya 

(6) Memakai dua saku tempel didada kanan dan kiri dengan 

lipatan luar selebar 2 cm ditengah dengan saku dan 

diberi tutup bergelombang 

(7) Dimasukkan kedalam celana. 

c) Celana 

(1) Dibuat dari bahan warna coklat tua 

(2) Berbentuk celana pendek 

(3) Memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (brattle) 

selebar 1 cm 

(4) Memakai saku dalam disamping kanan dan kiri 

(5) Memakai saku tempel dibagian belakang kanan dan kiri dengan 

lipatan luar selebar 2 cm dan diberi tutup 

(6) Memakai saku timbul dibagian samping kanan dan kiri dengan 

lipatan dalam ditengah saku dan diberi tutup (ukuran saku 

disesuaikan dengan besar badan pemakai) 

(7) Memakai ritsleting dibagian depan 

(8) Memakai ikat pinggang berwarna hitam 

(9) Panjang celana sampai lutut 
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d) Setangan Leher 

(1) Dibuat dari bahan warna merah putih 

(2) Berbentuk segitiga sama kaki dengan sisi panjang 100-120 cm 

dengan sudut 90o (panjang disesuaikan dengan tinggi badan 

pemakai sampai dipinggang). Bahan dahar warna putih dengan lis 

warna merah merah selebar 5 cm 

(3) Setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan + 5 cm) 

sehingga warna merah dengan putih tampak dengan jelas, dan 

pemakainya tampak rapi 

(4) Dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher 

(5) Dikenakan dibawah kerah baju. 

e) Kaos Kaki 

(1) Panjang kaos kaki sampai betis 

(2) Warna hitam 

f) Sepatu 

(1) Model tertutup 

(2) Warna hitam 

(3) Bertumit rendah 

g) Tanda Pengenal 

(1) Tanda topi dipakai dibaret sebelah kiri 

(2) Papan nama dipakai dibaju bagian depan kanan diatas saku34 

2) Seragam Kegiatan Pramuka Penggalang 

Dalam kepramukaan di Indonesia, dikenal juga pakaian seragam 

kegiatan. Pakaian ini dikenakan saat mengikuti kegiatan lapangan, agar 

lebih mudah melakukan aktivitas yang diperlukan. Kegiatan lapangan 

yang dimaksud antara lain kerja bakti, perkemahan, dan perlombaan. 

Berikut ini adalah persyaratan seragam kegiatan putra dan juga seragam 

kegiatan putri. 

a) Tutup kepala berupa topi lapangan diberi tanda yang mencirikan 

Gerakan Pramuka 

b) Baju terbuat dari bahan kaos atau kain katun. Warna dan model baju 

ditentukan oleh masing-masing kwartir disertai tanda yang 

mencirikan Gerakan Pramuka. 

c) Celana Panjang/Kulot Panjang dibuat dari bahan kaos atau kain 

katun, berbentuk celana panjang/kulot panjang, warna dan model 

celana ditentukan oleh masing-masing kwartir.   

d) Setangan Leher dibuat dari bahan warna merah putih, berbentuk 

segitiga sama kaki (dengan sudut bawah 90o dengan panjang 

disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai dengan pinggang, 

                                                           
34 Hongky Suteja, Reynaldi Wilinata, Yohana Juriah, Pendidikan Dasar Kepramukaan untuk 

Golongan Penggalang, ... h. 13            
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bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm, 

setangan leher dilipat sedemikian rupa dengan lebar  + 5 cm 

sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakainya 

tampak rapih, setangan leher dikenakan dengan cincin atau ring, dan 

setangan leher dikenakan dibawah kerah baju, 

e) Kaos Kaki dan Sepatu.35 

3) Seragam Muslim Putra dan Putri Pramuka Penggalang 

Selain itu, ada juga pakaian segaram khusus. Pakaian seragam ini 

digunakan karena pertimbangan tertentu, seperti agama, adat, dan cuaca. 

Pakaian seragam khusus yang banyak digunakan pada kepramukaan  

adalah  pakaian  seragam  muslim dan tambahan. Adapun aturan 

penggunaan pakaian seragam muslim putra dan putri adalah sebagai 

berikut: 

a) Pakaian Seragam Muslim Putra dan Putri 

(1) Tutup Kepala: topi dan tanda topi (sesuai dengan 

tingkatannya), bagi putri mengenakan kerudung warna 

coklat tua tanpa aksesoris (kerudung dimasukkan 

kedalam baju atau diluar baju) 

(2) Baju seperti pakaian seragam harian namun berlengan panjang 

(3) Rok (bagi putri), celana (bagi putra) panjang warna coklat tua 

(4) Setangan leher seperti setangan pakaian seragam harian 

(5) Kaos kaki dan sepatu model tertutup, berwarna hitam. 

(6) Digunakan oleh anggota Gerakan Pramuka yang beragama Islam, 

apabila situasi mengharuskan.36 

d. Tata Cara Berpakaian Yang Baik 

Seragam atau pakaian yang akan dikenakan pada saat latihan pramuka 

adalah memakai pakaian seragam pramuka lengkap beserta dengan atributnya, 

mulai dari topi, jilbab (untuk pakaian muslim wanita), baju, celana/rok, 

setangan leher, kaos kaki, sepatu dan tanda pengenal. Sikap disiplin dalam 

berpakaian pada anggota pramuka itu wajib ditanamkan sejak dini khususnya 

bagi anggota pramuka penggalang, agar setiap anggota pramuka terbiasa 

memakai pakaian seragam pramuka yang bersih, rapih dan lengkap dengan 

atributnya. 

e. Upacara Pramuka Penggalang 

Tujuan upacara dalam Gerakan Pramuka adalah membentuk manusia 

yang berbudi pekerti luhur sehingga menjadi warga negara Indonesia yang 

berpancasila seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka. 

Dengan kegiatan upacara ini diharapkan setiap anggota Gerakan Pramuka: 

                                                           
35 Ermawati, Hadi Tribowo, Pramuka Penggalang, (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2017), 

h. 27 
36 Ibid, h. 29 
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1) Memiliki rasa cinta kepada tanah air 

2) Memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin pribadi 

3) Selalu tertib dalam hidup sehari-hari 

4) Memiliki jiwa gotong-royong dan percaya kepada orang lain 

5) Dapat memimpin dan dipimpin 

6) Dapat melaksanakan upacara dengan khidmat dan tertib. 

7) Meningkatkan ketakwaanya kepada Tuhan Yang Maha Esa 

Bentuk barisan upacara disatuan Pramuka Penggalang adalah bentuk 

”Angkare” atau seperti huruf “U”, karena perhatian dan perkembangan 

jiwanya telah mulai terbuka.37 Pada pasukan penggalang ada beberapa jenis 

upacara yang dilakukan, yaitu: 

1) Upacara Pembukaan Latihan 

2) Upacara Penutupan Latihan 

3) Upacara Pelantikan 

4) Upacara Kenaikan Tingkat 

5) Upacara Pemberian Tanda Kecapakan Khusus 

6) Upacara Pindah ke Golongan Penggalang38 

Dalam buku kali ini, kakak akan membahas hanya 2 jenis saja, yaitu tata 

urutan upacara pembukaan latihan dan penutupannya saja, untuk 

memperkenalkan adik-adik terhadap bentuk upacara di pasukan Penggalang. 

1) Upacara Pembukaan Latihan 

a) Persiapan 

Diawali saat adik-adik akan mulai latihan, kira-kira 10 menit 

sebelum waktu latihan dimulai, Pratama akan memanggil seluruh 

anggota menggunakan pluit semprong dengan kode morse “. . . . . 

dst”. Dan seluruh anggota pasukan penggalang yang dipimpin oleh 

para pemimpin regu masing-masing berkumpul menuju sumber 

suara, dan berbaris beregu dalam bentuk banjar dihadapan pratama 

yang memberikan tanda panggilan tadi. Saat seluruh pasukan telah 

tiba dan berbaris rapi, maka pratama akan memeriksa kebersihan dan 

kerapihan anggota, terutama kelengkapan pakaian seragam. Setelah 

selesai pemeriksaan, pratama akan memberikan sedikit instruksi 

kepada seluruh anggota, dan mengingatkan kepada regu yang akan 

bertugas melaksanakan upacara pembukaan untuk segera 

menyiapkan perlengkapan upacara. Di akhir persiapan ini, pratama 

membubarkan kembali seluruh pasukan untuk bersiap, dan pratama 

juga melaporkan kepada Pembina Pasukan bahwa pasukan siap 

untuk melaksanakan upacara pembukaan. 
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 Hongky Suteja, Reynaldi Wilinata, Yohana Juriah, Pendidikan Dasar Kepramukaan untuk 
Golongan Penggalang, ... h. 34 

38 Ibid, h. 20 
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b) Urutan upacara 

Setelah pemimpin regu yang bertugas melapor kepada Pratama 

bahwa persiapan telah selesai, maka pratama akan menuju ketengah 

lapangan tepat didepan tiang bendera untuk memanggil kembali 

seluruh anggota menggunakan isyarat morse yang sama “ . . . . . dst”, 

dan membentuk ANGKARE 

Selanjutnya urutan upacara berjalan sebagai berikut: 

(1) Pratama mengecek petugas-petugas upacara 

(2) Pratama lalu menjemput Pembina Penggalang 

(3) Pembina Penggalang  mengambil tempat dihadapan pasukan, dan 

para Pembantu Pembina berada dibelakang Pembina Penggalang 

dalam bentuk bersaf 

(4) Pratama memimpin penghormatan kepada Pembina Upacara 

(5) Pratama menyerahkan pasukan kepada Pembina Penggalang 

kemudian kembali ke regunya. 

(6) Pengibaran Sang Merah Putih oleh petugas, dan penghormatan 

dipimpin oleh pembina upacara 

(7) Pembina Penggalang membacakan Pancasila dan diucap oleh 

anggota pasukan 

(8) Pembacaan Dasa Darma oleh petugas 

(9) Kata pengantar latihan oleh Pembina Penggalang tentang tema 

latihan dan sebagainya 

(10)Pembina Penggalang memimpin doa menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing 

(11)Pasukan diserahkan kepada Pratama untuk melanjutkan upacara 

(12)Pratama kembali menempati tempat upacara (tepat dihadapan 

tiang bendera) lalu memimpin penghormatan pasukan kepada 

Pembina Penggalang 

(13)Selanjutnya Pembina Penggalang mengucapkan terimakasih 

kepada para pembantunya sebelum meninggalkan tempat 

upacara, dan dilanjutkan dengan latihan 

(14)Pratama membubarkan barisan, dan selanjutnya pasukan siap 

mengikuti kegiatan latihan39 

2) Upacara Penutupan Latihan 

Upacara penutupan latihan ini pelaksanaanya hampir sama dengan 

upacara pembukaan latihan, yang membedakannya adalah didalam 

persiapan upacara penutupan latihan, setelah pratama selesai memeriksa 

kebersihan dan kerapihan, pratama memberikan sedikit resume kepada 

                                                           
39 Hongky Suteja, Reynaldi Wilinata, Yohana Juriah, Pendidikan Dasar Kepramukaan untuk 

Golongan Penggalang, ... h. 35 
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seluruh anggota tentang materi latihan hari ini dan mempersilahkan 

kepada petugas untuk melaksanakan upacara penutupan latihan.  

Sedangkan didalam urutan upacara yang membedakan adalah Sang 

Merah Putih diturunkan kemudian penghormatan kepada pembina, dan 

didalam upacara penutupan latihan tidak ada lagi pembacaan pancasila 

oleh pembina, tidak ada lagi pembacaan Dasa Darma oleh petugas, dan 

tidak ada kata pengantar dari pembina. Pembina memberikan 

pengumuman tentang regu yang bertugas menyiapkan upacara untuk 

latihan yang akan datang dan pengumuman lainnya, dan untuk tahap 

selanjutnya sama dengan tahap upacara pembukaan latihan. 

3) Tata Tertib dalam Mengikuti Upacara Pramuka Penggalang 

Anggota pramuka penggalang wajib mematuhi tata tertib dalam 

mengikuti upacara pramuka penggalang, guna membentuk karakter bagi 

anggota pramuka penggalang. Berikut ini tata tertib yang wajib dipatuhi 

oleh anggota pramuka penggalang dalam mengikuti upacara pembukaan 

latihan dan penutupan latihan. 

a) Berpakaian Rapih 

b) Memakai Seragam Lengkap 

c) Berdiri rapih dalam barisan 

d) Tidak ribut saat upacara sedang berlangsung. 

f. Nilai Karakter Yang Terkandung Dalam Metode Kepramukaan Pada 

Golongan Penggalang 

1) Pengertian Metode Kepramukaan 

Metode dalam Gerakan Pramuka untuk mendidik karakter para 

anggotanya tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga Gerakan Pramuka BAB IX, Pasal 9, tentang Metode 

Kepramukaan, pada ayat 1 tertulis: Metode Kepramukaan adalah metode 

belajar interaktif dan progresif, antara lain adalah: Pengamalan Kode 

Kehormatan Pramuka, Belajar Sambil Melakukan, Kegiatan 

Berkelompok, Bekerjasama dan Berkompetisi, Kegiatan yang Menarik 

dan Menantang, Kegiatan di Alam Terbuka, Kehadiran Orang Dewasa 

yang Memberikan Bimbingan, Dorongan, dan Dukungan, Penghargaan 

Berupa Tanda Kecakapan, Satuan Terpisah Antara Putra dan Putri.40 

a) Pengamalan Kode Kehormatan 

Kode Kehormatan adalah suatu aturan kesadaran terhadap akhlak 

yang tersimpan dalam hati seseorang, sebagai akibat seseorang 

tersebut mengetahui dan memahami akan harga dirinya. Kode 

kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Darma 

Pramuka. Adapun Kode Kehormatan Satya Pramuka dan Darma 

Pramuka bagi anggota pramuka penggalang adalah sebagai berikut: 

                                                           
40 Ibid, h. 82 
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Janji dan komitmen diri yang disebut TRISATYA, berbunyi :  

Trisatya  

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh 

menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, 

menolong sesama hidup, mempersiapkan diri membangun 

masyarakat, serta menepati Dasadarma Pramuka. 

Ketentuan moral yang disebut DASADARMA, berbunyi :  

Dasadarma Pramuka  

(1) Takwa 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, terampil dan gembira  

(7) Hemat, cermat dan bersahaja  

(8) Disiplin, berani dan setia  

(9) Bertanggung jawab dan dapat dipercaya  

(10) Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan41 

Kode Kehormatan Dasadarma yang mempunyai arti penting 

tersendiri yang terkandung didalam nilai- nilai dasadarma dalam 

pembentukan nilai karakter siswa yang wajib diterapkan dalam kehidupan 

sehari- hari. Berikut ini adalah contoh dari penerapan kode kehormatan 

Dasadarma dalam kehidupan sehari-hari: 

(1) Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

Contohnya: Pada saat hendak melakukan latihan, anggota 

pramuka penggalang diwajibkan untuk berdoa terlebih dahulu 

sebelum melakukan semua kegiatan yang ada pada saat latihan 

pramuka. Tujuannya adalah agar selalu dalam lindungan Allah 

swt. dan selalu diberi keselamatan didalam latihan. Begitu juga 

pada saat penutupan latihan, anggota pramuka penggalang 

diwajibkan untuk berdoa kembali. Tujuannya agar diberi 

keberkahan didalam latihan dan mendapatkan ilmu yang 

bermanfaat. Kegiatan ini bermanfaat untuk menanamkan karakter 

religius bagi anggota pramuka penggalang. 

(2) Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 

Contohnya: Dengan mengajarkan para anggota pramuka 

khususnya anggota pramuka penggalang dan memberikan contoh 

yang baik untuk selalu membuang sampah pada tempatnya 

                                                           
41 Novan Ardi Wiyani, Pendidikan Karakter dan Kepramukaan, (Yogyakarta: PT Citra Aji 

Parama, 2017), h. 162 
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adalah salah satu bentuk dari mencintai alam semesta agar 

lingkungan menjadi bersih dan sehat. Lingkungan yang sehat, 

menjadikan jiwa yang sehat. Kegiatan ini bermanfaat untuk 

menanamkan karakter peduli lingkungan. 

(3) Patriot yang sopan dan kesatria.  

Contohnya: Setiap anggota pramuka penggalang wajib memiliki 

sikap sopan santun dan menghormati orang yang lebih tua dari 

dirinya dan juga terhadap sesamanya. Anggota pramuka 

penggalang yang kesatria tidak akan pernah mengeluh saat 

menerima tugas dari pembinanya dan akan mengerjakan tugasnya 

dengan semangat, berani bertanya kepada pembina ketika 

menemukan kesulitan, berani mengungkapkan pendapatnya 

dihadapan teman-temannya serta menerima pendapat yang 

diungkapkan oleh temannya. Kegiatan ini bermanfaat untuk 

membentuk karakter toleransi. 

(4) Patuh dan  suka bermusyawarah.  

Contohnya: Dengan datang tepat waktu, berpakaian lengkap dan 

rapih, serta mengerjakan tugas tepat waktu merupakan bentuk 

dari sikap patuh tehadap peraturan yang ada serta siap menerima 

sanksi berupa teguran atau hukuman apabila tidak mematuhi 

peraturan. Apabila diberikan tugas kelompok dari pembina, maka 

tugas tersebut diselesaikan secara berkelompok, serta menghargai 

pendapat yang di utarakan oleh temannya. Kegiatan ini 

bermanfaat untuk menanamkan karakter demokratis, bersahabat 

dan komunikatif dan cinta damai. 

(5) Rela menolong dan tabah.  

Contohnya: Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan 

(P3K) untuk membantu teman yang terluka atau mengantarkan 

teman yang sedang sakit ke ruang UKS, serta bersabar ketika 

mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Kegiatan ini bermanfaat untuk menanamkan nilai karakter peduli 

sosial serta menghargai prestasi.  

(6) Rajin, terampil, dan gembira.  

Contohnya: Mengerjakan serta mengumpulkan tugas tepat waktu, 

memiliki jiwa kreativitas yang tinggi, serta selalu ceria dalam 

situasi dan kondisi seperti apapun yang sedang dirasakan. 

Kegiatan tersebut bermanfaat untuk menanamkan nilai karakter 

kreatif pada anggota pramuka penggalang. 

(7) Hemat, cermat, dan bersahaja 

Contohnya: Menyisihkan sebagian uang untuk ditabung guna 

keperluan yang lain, serta menggunakan uang hanya seperlunya 

saja. Karena hemat merupakan pangkal dari kekayaan. Kegiatan 
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ini bermanfaat untuk menanamkan karakter mandiri bagi anggota 

pramuka penggalang. 

(8) Disiplin, berani, dan setia. 

Contohnya: Saat ada kegiatan makan bersama, jika ada salah satu 

anggota yang belum hadir, maka kegiatan tersebut tidak akan 

dimulai sebelum seluruh anggota hadir dalam kegiatan tersebut. 

Kegiatan ini bermanfaat untuk menanamkan nilai karakter peduli 

sosial. 

(9) Bertanggung  jawab dan dapat dipercaya. 

Contohnya: Ketika seorang pembina memberikan sebuah amanat 

kepada salah satu anggota pramuka penggalang untuk 

menyerahkan sejumlah uang kepada pembina lainnya, lalu 

jumlah uang yang telah diberikan kepada pembina tersebut dalam 

keadaan utuh dan tidak berkurang sedikitpun, maka anak tersebut 

termasuk anak yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 

Nilai karakter yang terkandung adalah karakter kejujuran. 

(10) Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.  

Contohnya: Menjaga mulut dari perkataan-perkataan yang tidak 

baik yang dapat membuat perasaan orang lain terluka, 

menggunakan bahasa yang sopan seperti penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar serta selalu berfikir yang positif 

merupakan contoh baik dari suci dalam pikiran, perkataan dan 

perbuatan serta menanamkan nilai karakter cinta tanah air karena 

telah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

b) Belajar Sambil Melakukan 

Nilai karakter yang terkandung didalam Metode Kehormatan 

Pramuka Belajar Sambil Melakukan adalah dapat membuat anggota 

pramuka penggalang belajar dengan baik melalui pendekatan secara 

praktik, melakukan dengan kegiatan fisik dunia dan sekitarnya, 

menghilangkan rasa kebosanan pada saat mendengarkan ceramah 

dari guru, melatih kefokusan. Penggalang akan melakukan proyek 

aplikasi/praktik, demontrasi dan kerja laboratorium dengan baik.42 

Kegiatan belajar sambil melakukan dapat dilaksanakan dengan cara 

mengutamakan sebanyak-banyaknya kegiatan praktik pada setiap 

kegiatan kepramukaan dalam bentuk pendidikan keterampilan dan 

berbagi pengalaman yang bermanfaat bagi peserta didik. 

Contohnya: kegiatan Semaphore. 

Semaphore adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima 

berita dengan menggunakan dua bendera, dimana masing-masing 

                                                           
42 Esti Ismawati, Faras Umaya, Belajar Bahasa di Kelas Awal, (Yogyakarta: Ombak Tiga, 

2017), h. 186 
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bendera tersebut berukuran 45 cm x 45 cm. Sedangkan warna yang 

sering dipergunakan adalah merah dan kuning dengan warna merah 

selalu berada dekat tangkainya.43 Nilai karakter yang terkandung 

didalam kegiatan semaphore adalah adalah untuk melatih 

ketangkasan, melatih daya ingat, memahami pesan-pesan yang 

disampaikan didalam kode semaphore. Kegiatan ini juga dapat 

melatih anggota pramuka penggalang untuk menanamkan nilai 

karakter semangat kebangsaan,  mendorong rasa keingintahuan, serta 

gemar membaca pada anggota pramuka penggalang. 

c) Kegiatan Berkelompok, Bekerja Sama dan Berkompetisi. 

Nilai karakter yang terkandung didalam kegiatan berkelompok, 

bekerja sama dan berkompetisi adalah guna mempererat tali 

persaudaraan antara anggota penggalang satu dengan yang lainnya, 

dapat memudahkan anggota penggalang dalam memecahkan 

masalah dan menemukan solusi karena dikerjakan bersama-sama, 

membangun ketangkasan dan kerjasama tim, serta dapat menghargai 

perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain. Contohnya: 

Peraturan Baris Berbaris (PBB). Titik berat dari latihan pasukan 

penggalang terletak pada kegiatan regu yang didasari oleh sistem 

beregu dalam seluruh pelaksanaan kegiatan pasukan penggalang. 

Pasukan Baris Berbaris (PBB) adalah suatu wujud fisik yang 

diperlukan untuk menanamkan kebiasaan tata cara hidup 

suatu organisasi masyarakat yang diarahkan kepada terbentuknya 

perwatakan tertentu.44 Manfaat kegiatan baris berbaris adalah untuk 

menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa 

persatuan, disiplin sehingga dengan demikian senantiasa dapat 

mengutamakan kepentingan tugas diatas kepentingan individu, dan 

secara tidak langsun juga membentuk karakter kerja keras bagi 

penggalang. 

d) Kegiatan yang Menarik dan Menantang 

Kegiatan yang menarik dan menantang merupakan kegiatan yang 

kreatif, inovatif, rekreatif, dan mengandung pendidikan yang mampu 

mengubah sikap dan perilaku, menambah pengetahuan dan 

pengalaman, serta meningkatkan kecakapan hidup setiap anggota 

Gerakan Pramuka termasuk anggota pramuka penggalang. Nilai 

karakter yang terkandung didalam kegiatan yang menarik dan 

menantang adalah untuk mengembangkan bakat dan minat yang 

mencakup ranah spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik 

peserta didik, serta bermanfaat bagi perkembangan kepribadian. 

                                                           
43 PAH Tim. Panduan Lengkap Gerakan Pramuka, ..., h. 86 
44 Jaenudin Yusuf, Tini Rustini, 2017, Panduan Wajib Pramuka Superlengkap, ..., h. 119 
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Contohnya adalah kegiatan lomba tingkat (LT) pada golongan 

pramuka penggalang. Lomba Tingkat (LT) adalah pertemuan 

Pramuka Penggalang dalam bentuk perlombaan beregu atau 

perorangan atas nama regu yang mempertandingkan sejumlah 

keterampilan.45 Melalui kegiatan ini, pembina dapat me 

membentuk karakter anggota pramuka penggalang menjadi 

anggota yang aktif, kreatif, tangkas, cekatan, dan juga dapat 

meningkatkan intelektual bagi anggota pramuka penggalang. 

e) Kegiatan di Alam Terbuka 

Kegiatan dialam terbuka merupakan kegiatan rekreatif edukatif 

dengan mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Nilai 

karakter yang terkandung didalam kegiatan ini adalah dapat 

mengembangkan kemampuan mengatasi tantangan, menyadari tidak 

ada sesuatu yang berlebihan didalam dirinya, menemukan kembali 

cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan, dan 

mengembangkan rasa memiliki alam.  

Contohnya berkemah. Berkemah adalah sebuah kegiatan rekreasi 

diluar ruangan. Berkemah biasanya dilakukan dalam menginap 

dilokasi perkemahan, dengan menggunakan tenda, dibangunan 

primitif, atau tanpa atap sama sekali. Berkemah sebagai aktivitas 

rekreasi mulai populer pada awal abad ke-20. Kegiatan berkemah ini 

bertujuan untuk memberikan pengalaman, mengembangkan 

kemampuan diri, serta membina kerja sama, persatuan, dan 

persaudaraan.46 

f) Kehadiran Orang Dewasa yang Memberikan Bimbingan, Dorongan, 

dan Dukungan 

Kehadiran orang dewasa dalam setiap kegiatan kepramukaan 

dapat berperan sebagai penanggung jawab pelaksaan kegiatan 

peserta didik. Nilai karakter yang terkandung dari kehadiran orang 

dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan 

adalah: dengan adanya kehadiran orang dewasa (pembina), setiap 

kegiatan anggota pramuka penggalang menjadi lebih terarah, lebih 

kondusif, dan terstruktur. Kehadiran orang dewasa (pembina) dapat 

menjadi motivator untuk membangkitkan semangat belajar bagi 

anggota pramuka penggalang. 

g) Penghargaan Berupa Tanda Kecakapan 

Penghargaan berupa tanda kecakapan bertujuan mendorong dan 

merangsang peserta didik agar secara bersungguh-sungguh 

menghayati dan mengamalkan nilai kepramukaan serta memiliki 

                                                           
45 PAH Tim. Panduan Lengkap Gerakan Pramuka, ..., h. 64 
46 Jaenudin Yusuf, Tini Rustini, 2017, Panduan Wajib Pramuka Superlengkap, ..., h. 69 
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berbagai keterampilan. Contohnya SKK Juru Masak untuk golongan 

pramuka penggalang. 

(1) Untuk mencapai Tingkat Purwa, seorang Pramuka harus: 

(a) Dapat membuat dapur dan tahu persyaratannya 

(b) Mengetahui cara dan membuat api terbuka dengan kayu tanpa 

minyak 

(c) Dapat menghidangkan masakan untuk 5 orang 

(d) Mengetahui cara menyimpan makanan menurut peraturan 

kesehatan 

(e) Pernah membantu juru masak di suatu perkemahan 24 jam 

(2) Untuk mencapai Tingkat Madya, seorang Pramuka harus: 

(a) Telah memenuhi SKK Juru Masak Tingkat Purwa 

(b) Tahu cara dan telah menyusun beberapa menu beserta bahan-

bahan keperluannya, untuk satu regu yang berkemah selama 

maksimal 3 x 24 jam, dengan mengingat 4 sehat 5 sempurna 

(c) Tahu cara dan dapat mengawetkan satu jenis makanan/bahan 

makanan 

(d) Dapat menghidangkan masakan untuk satu regu 

(3) Untuk mencapai Tingkat Utama, seorang Pramuka harus: 

(a) Telah memenuhi SKK Juru Masak Tingkat Madya 

(b) Tahu cara dan telah menyusun beberapa menu  untuk  

keperluan perkemahan satu regu selama 6 x 24 jam (lengkap      

dengan keperluan peralatan dan bahan), dengan mengingat 4 

sehat 5 sempurna 

(c) Mengetahui nilai gizi beberapa jenis bahan makanan 

(d) Mengetahui cara dan dapat mengawetkan paling sedikit dua 

jenis makanan/bahan makanan supaya tahan selama 1 minggu. 

Nilai karakter yang terkandung didalam kegiatan ini adalah untuk 

menjadikan anggota pramuka penggalang menjadi lebih mandiri, 

mengerti bahwa makanan yang akan dimakan harus diolah/dimasak 

terlebih dahulu agar menjadi enak untuk dimakan, kecuali buah-

buahan.  

h) Satuan Terpisah antara Putra dan Putri 

Satuan terpisah pramuka putra dan pramuka putri diterapkan 

digugus depan, satuan karya pramuka, dan kegiatan bersama. 

Kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk perkemahan, harus 

dijamin dijaga agar tempat perkemahan  putri dan putra  terpisah, 

perkemahan putri dipimpin oleh pembina putri  dan  perkemahan 

putra dipimpin oleh pembina putra.47 Nilai karakter yang terkandung 

dari satuan terpisah antara putra dan putri untuk golongan pramuka 

                                                           
47 Ibid, h. 35 
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penggalang adalah guna mengetahui batasan antara pramuka 

penggalang putra dan putri,  juga mengetahui bahwa didalam Islam 

tidak diperbolehkan antara perempuan dengan laki-laki berada 

berdekat-dekatan apabila bukan muhrim atau mahromnya. 

 

3. Karakter 

a. Konsep Pendidikan Karakter 

Karakter merupakan bagian yang paling terpenting yang harus tertanam 

didalam diri seseorang. Akan tetapi masih saja sering dijumpai banyak orang 

yang acuh tak acuh pada nilai karakter tersebut. Nilai karakter merupakan nilai 

yang wajib untuk dibentuk, dibangun, ditanamkan serta dimantapkan dalam 

diri seseorang. Nilai karakter tersebut wajib untuk diamalkan didalam 

kehidupan sehari-hari dalam bersosialisasi baik dengan masyarakat kecil 

maupun masyarakat luas. Pembentukan nilai karakter ini ditanamkan mulai 

sejak kecil, dewasa dan orang tua.48 

Pendidikan karakter adalah pendidikan yang bertujuan untuk menumbuh 

kembangkan jiwa peserta didik agar peserta didik memiliki moral dan 

berkarakter baik yang sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Dengan adanya pendidikan karakter diharapkan agar dapat 

menanamkan nilai-nilai karakter serta dapat diterapkan didalam kehidupan 

sehari-hari agar para peserta didik mempunyai karakter atau kebiasaan yang 

sesuai dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa dan Rasul-Nya. Karakter siswa 

tidak mungkin tumbuh dan berkembang jika sekolah tidak berkarakter. 

Dengan kata lain, hanya pada institusi pendidikan berkarakterlah, peserta 

didik akan tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang berkarakter.49  

Pada usia itulah seorang anak akan mulai mengikuti contoh-contoh yang 

ia lihat yang ada disekitarnya. Oleh sebab itu, orang tualah yang paling 

berperan penting bahkan orang tua adalah madrasah pertama bagi seorang 

anak yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan karakter peserta didik. 
50 Karakter merupakan jawaban mutlak untuk menciptakan kehidupan yang 

lebih baik didalam masyarakat. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku 

manusia yang berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama 

manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terbentuk dalam pikiran, tingkah 

laku, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, 

hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.  

                                                           
48 Mahmud, Ali Jennah, Samuel Sanda Patampang, “Pengaruh Pendidikan Kepramukaan Dalam 

Pembentukan Karakter Siswa, ... h. 146 
49 Yoyo Zakaria Ansori, “Penguatan Karakter Disiplin Siswa Melalui Peranan Guru Di Sekolah 

Dasar”, (Jurnal Elementaria Edukasia Universitas Majalengka, 2020), Vol. 3, No. 1, h. 127 
50 Ernawati, “Menumbuhkan Nilai Pendidikan Karakter Anak Sd Melalui Dongeng (Fabel) 

Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia,” (Terampil jurnal: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri, 2018), Vol. 4, No. 1, h. 120-121 
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Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai 

karakter terhadap warga sekolah yang mencangkup komponen pengetahuan, 

kesadaran atau keinginan, dan tindakan untuk mengimplementasikan  nilai-

nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, 

sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan 

kamil. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (stakeholders) 

perlu dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yakni 

isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, 

penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, 

pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kurikuler, pemberdayaan sarana, 

prasarana, pembiayaan, ethos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah.51 

Tuntunan orang tua sebenarnya dalam membangun suatu keluarga yang 

baik peran orang tualah yang harus bertanggung jawab untuk memproses 

pengetahuan anak dan mengawasi seluruh kegiatan anak dalam kegiatan 

sehari-hari maupun dalam proses belajar anak di rumah dan di sekolah karena 

menyangkut tanggung jawab orang tua terhadap anak inilah yang terdapat 

dalam Al-Quran dijelaskan: 

                        

                  

          

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan 

selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S. At-Tahrim/66 : 6).52 

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa setiap insan yang beriman memiliki 

tanggung jawab untuk menjaga diri sendiri dan juga menjaga keluarganya dari 

perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskannya kedalam api neraka. Ayat 

tersebut juga menjelaskan bahwa tugas kita sebagai hamba Allah swt. yang 

                                                           
51 Mardiyah,  “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Pengembangan Materi Ajar Bahasa 

Indonesia di Kelas IV Sekolah Dasar,” TERAMPIL Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 
4, No. 2, (Oktober 2017), h. 34 

52 Witri Martinah, Siti Zulaiha “Peran Orang Tua Dalam Membentuk Kepribadian Anak Di 
Rumah Pada Murid Sdn 06 Pal 100 Bermani Ulu Raya Kab. Rejang Lebong,” (Terampil Jurnal 
Pendidikan dan Pembelajaran Dasar: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 2018), Vol. 5, No. 1, h. 
63 
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beriman memiliki kewajiban untuk menjalankan segala apa yang telah 

diperintahkan oleh Tuhannya. 

b. Fungsi Pendidikan Karakter 

Pasal 3 UU Sindiknas menyebutkan, pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.53 

Adapun fungsi dari pendidikan karakter dapat diketahui melalui 

keberhasilan program pendidikan karakter melalui pencapaian indikator oleh 

peserta didik, yang antara lain meliputi : 

1) Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap 

perkembangan remaja. 

2) Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri. 

3) Menunjukkan sikap percaya diri. 

4) Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih 

luas. 

5) Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras dan golongan sosial 

ekonomi dalam lingkup nasional. 

6) Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar. 

7) Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. 

8) Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi 

yang dimiliknya. 

9) Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

10) Mendeskripsikan gejala alam dan sosial. 

11) Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab. 

12) Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. 

13) Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun. 

c. Tujuan Pendidikan Karakter 

Tujuan adanya pendidikan karakter yaitu terbentuknya karakter peserta 

didik sesuai dengan apa yang telah diharapkan sera dapat menjadikan pesera 

didik memiliki jiwa yang berakhlak mulia sesuai dengan peratuan yang 

terkandung didalam ajaran keagamaan dan dapat diterapkan didalam 

kehidupan sehari-hari mulai dari kecil sampai dengan ahir hayatnya. Tujuan 

pendidikan secara umum adalah meningkatkan mutu penyelenggaraan dan 

hasil pendidikan di sekolah melalui pembentukan karakter peserta didik secara 

                                                           
53 Taufik Abdillah Syukur, Pendidikan Karakter Berbasis Hadits, (Jakarta: PT RAJA 

GRAFINDO PERSADA, cetakan kedua, 2016), h. 51 
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utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan. 

Sedangkan tujuan pendidikan karakter secara khusus adalah: 

1) Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai 

manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter bangsa. 

2) Merealisasikan kebiasaan berperilaku sebagai peserta didik yang terpuji 

serta sesuai dengan nilai-niai karakter yang tertanam, dan juga sesuai 

dengan aturan keagamaan. 

3) Sebagai calon penerus bangsa yang baik wajib memiliki jiwa 

kepemimpinan yang adil terhadap sesama serta bertanggungjawab. 

4) Menjadi peserta didik yang memiliki kemampuan mengembangkan diri 

seperti mengembangkan kreativitas serta menjadi peserta didik yang 

mandiri. 

5) Menjadikan lingkungan kehidupan sekolah sebagai tempat atau sarana 

yang aman, jujur, penuh krativitas dan persahabatan.54  

Tujuan pendidikan karakter dalam setting sekolah memiliki tiga tujuan 

yaitu sebagai berikut: 

Tujuan pertama pendidikan karakter yaitu memfasilitasi penguatan dan 

pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga tercapai dalam perilaku anak, baik 

ketika proses sekolah maupun setelah proses sekolah (lulus dari sekolah). 

Penguatan dan pengembangan memiliki arti bahwa pendidikan dalam setting 

sekolah bukanlah hanya suatu dogmatisasi nilai terhadap peserta didik, tetapi 

sebuah proses yang membawa peserta didik untuk memahami dan merefleksi 

bagaimana suatu nilai menjadi penting untuk dicapai dalam perilaku 

keseharian manusia, termasuk bagi anak. 

Tujuan kedua pendidikan karakter yakni memeriksa perilaku peserta 

didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan sekolah. 

Tujuan ini memiliki arti bahwa tujuan pendidikan karakter mempunyai 

sasaran guna meluruskan berbagai perilaku anak negatif menjadi positif. 

Proses penelusuran yang dmaknai sebagai pengoreksian perilaku dipahami 

sebagai proses pedagogis, bukan suatu pemaksaan atau pengkondisian yang 

tidak mendidik. Proses pedagogis dalam pengoreksian sikap negatif diarahkan 

pada pola pikir anak, kemudian diiringi dengan keteladanan lingkungan 

sekolah dan rumah, dan proses pembiasaan berdasarkan tingkat dan jenjang 

sekolahnya. 

Tujuan ketiga dalam pendidikan karakter setting sekolah yaitu 

menciptakan koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat yang 

memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama. Tujuan ini 

mempunyai arti, karakter disekolah harus disambungkan dengan proses 

pendidikan di keluarga.55 

                                                           
54 Taufik Abdillah Syukur, Pendidikan Karakter Berbasis Hadits, ..., h. 52 
55 Novan Ardy Wiyani, Pendidikan Karakter dan Kepramukaan,..., h. 26 
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d. Nilai-nilai Karakter 

Dalam penyusunan buku untuk membentuk karakter ini, penulis 

menggunakan panduan pendidikan karakter berdasarkan pandangan beberapa 

ahli dalam kegiatan pramuka terdapat 18 butir nilai-nilai karakter yaitu: 

1) Religius, 

2) Jujur, 

3) Toleransi, 

4) Disiplin, 

5) Kerja keras, 

6) Kreatif, 

7) Mandiri, 

8) Demokratis, 

9) Rasa ingin tahu, 

10) Semangat kebangsaan, 

11) Cinta tanah air, 

12) Menghargai prestasi, 

13) Bersahabat/komunikatif, 

14) Cinta damai, 

15) Gemar membaca, 

16) Peduli lingkungan, 

17) Peduli sosial,dan 

18) Tanggung jawab. 

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai-nilai 

pilar karakter tersebut  wajib dimiliki oleh setiap umat manusia untuk 

dijadikan suatu pedoman pembentukan karakter agar dapat diimplementasikan 

dalam kehidupan sehari-hari baik terhadap diri sendiri, sesama umat manusia, 

dan terhadap Tuhan-Nya 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter 

diidentifikasikan dari sumber-sumber berikut ini: 

1) Agama. Masyarakat indonesia merupakan masyarakat beragama. Oleh 

sebab itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa dilandasi pada 

ajaran agama dan kepercayaannya. 

2) Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-

prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut pancasila. 

Maknanya, nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila menjadi nilai-nilai 

yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, 

budaya, dan seni. 

3) Budaya. Tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak 

dilandasi oleh nilai-nilai yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya 
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dijadikan landasan dalam pemberian arti terhadap suatu konsep dan arti 

dalam komunikasi antar anggota masyarakat itu. 

4) Tujuan pendidikan nasional. Sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki 

setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan 

pendidikan diberbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional 

memuat berbagai nilai kemanusiaan yang perlu dimiliki warga negara 

indonesia.56 

Allah telah memberi anugerah kepada Rasulullah untuk dapat menjadi 

orang yang dapat dipercaya dan memiliki akhlak yang mulia, sebagaimana 

firman Allah berikut: 

                        

Artinya: “Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat 

Kami dan Kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.” (QS. 

Maryam (19) : 50) 

Sifat shiddiq pada diri Rasul merupakan suatu keharusan karena menjadi 

landasan pokok dalam menyampaikan firman Allah.  Muhammad saw. 

Sebelum diangkat oleh Allah menjadi rasul adalah sosok pribadi yang sudah 

dikenal akan kejujurannya oleh seluruh masyarakat. Muhammad saw. diberi 

gelar Al-Amin yang berarti orang yang dapat dipercaya karena beliau tidak 

pernah sekalipun berkata dusta.57 

B. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah 

yang penting. Sebelum peneliti melakukan sebuah pengembangan produk, terlebih 

dahulu peneliti melakukan pra penelitian dengan melakukan observasi dan 

wawancara dengan Narasumber untuk mendapatkan suatu informasi terkait 

permasalahan yang akan diteliti. Setelah suatu permasalahan ditemukan, kemudian 

peneliti mulai merancang produk awal yang akan dikembangkan. Saat produk awal 

telah dibuat dan dikembangkan, kemudian produk tersebut divalidasi terlebih 

dahulu sebelum dilakukan uji coba lapangan. Setelah produk dilakukan uji coba 

lapangan dan mengetahui hasil kelayakan suatu produk, kemudian produk direvisi 

kembali untuk memperbaiki kekurangan dari produk yang telah dikembangkan.  

 

 

 

 

 

                                                           
56 Taufik Abdillah Syukur, Pendidikan Karakter Berbasis Hadits, ... , h. 53 
57 Ridwan Abdullah Sani, Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter, ..., h.53 
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Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Gambar 1. 
Kerangka Berfikir 
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