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ABSTRAK 

 

     Nilai-nilai pendidikan islam tidak hanya terdapat pada pendidikan 

formal saja namun juga terdapat pada pendidikan informal, contohnya 

seperti kegiatan pramuka. Kebanyakan orang-orang belum mengetahui 

bahwa didalam kegiatan pramuka terdapat banyak sekali nilai-nilai 

pendidikan islam, orang-orang hanya berpendapat bahwa kegiatan 

pramuka hanyalah tentang kegiatan-kegiatan dilapangan dan alam saja. 

Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai 

pendidikan islam yang ada pada kegiatan pramuka serta strategi pelatih 

dalam menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan islam pada diri 

peserta didik. 

     Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi guna 

memecahkan masalah tentang nilai-nilai pendidikan islam yang ada 

pada kegiatan pramuka serta cara penginternalisasiannya. 

     Kegiatan pramuka di SMA Negeri 16 Bandar Lampung sangatlah 

banyak diantaranya latihan rutin, pengajian, perkemahan dan lain 

sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya terdapat nilai-nilai 

pendidikan islam seperti nilai iman yakni disetiap kegiatan mereka 

selalu berpedoman pada tri satya dan dasa dharma yakni taqwa terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian nilai ibadah  seperti mereka 

melaksanakan sholat berjama’ah ditengah kesibukan dan segala kondisi 

yang dialami. Kemudian yang terakhir yaitu nilai akhlak seperti pada 

saat latihan rutin ketika diberi tugas mereka harus bertanggung jawab, 

sopan santun tehadap yang lebih tua baik dilingkungan sekolah maupun 

masyarakat. Kemudian strategi pembina maupun pembantu pembina 

dalam proses internalisasi nilai-nilai pendidikan islam pada diri peserta 

didik yaitu dengan pembiasaan karena sesutu yang terus dilakukan 

lama-lama akan menjadi karakter didalam diri 

Kata Kunci: Nilai-Nilai Pendidikan Islam, Kegiatan Pramuka 
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ABSTRACT 

 

The values of Islamic education are not only found in formal 

education, but also in informal education, such as scouting activities. 

Most people do not know that in scouting activities there are a lot of 

Islamic educational values, people only think that scouting activities are 

only about activities in the field and nature. Therefore, this study aims 

to determine the values of Islamic education in scout activities and the 

trainer's strategy in internalizing the values of Islamic education in 

students. 

This study uses a qualitative approach with a descriptive type of 

research. The data collection methods used in this study were 

observation, interviews and documentation in order to solve problems 

about the values of Islamic education in scouting activities and how to 

internalize them. 

Scout activities at SMA Negeri 16 Bandar Lampung are very 

many including routine training, recitations, camps and so on. These 

activities certainly have Islamic educational values such as the value of 

faith, namely in every activity they are always guided by tri satya and 

dasa dharma, namely piety to God Almighty. Then the value of worship 

is like they are praying in congregation in the midst of busyness and all 

the conditions experienced. Then the last one is moral values such as 

during routine training when given the task they must be responsible, 

polite to older people both in the school environment and in the 

community. Then the strategy of the coach and assistant coach in the 

process of internalizing the values of Islamic education in students is by 

habituation because something that continues to be done over time will 

become a character in themselves. 

Keywords: Islamic Education Values, Scout Activities 
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MOTTO 

 

 )١ ٥ ٢  :البقرة (لِيَٓوََلٓتَۡكفُُرونِٓٓٱۡشُكُروآ أَۡذُكۡرُكۡمٓوَٓٓفَٱۡذُكُرونِيٓ 

Artinya: 

“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) 

kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu 

mengingkari (nikmat)-Ku.”  

(Q.S Al-Baqarah: 152).
1
 

  

                                                     
1
 Departemen Agama RI, Al-Quran Al Karim dan Terjemahannya, 

(Semarang: PT Karya Toha Putra, 1996), hlm. 3 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul proposal penelitian ini tentang “Internalisasi Nilai - 

Nilai Pendidikan Islam pada Kegiatan Pramuka di SMA Negeri 

16 Bandar Lampung” Supaya tidak menyimpang dari alur 

materi, penulis hendak mendefinisikan sebagian istilah utama 

dalam judul sebagai berikut: 

1. Internalisasi 

     Internalisasi adalah pembinaan yang mendalam dari nilai 

- nilai religius (agama) yang disetarakan dengan nilai - nilai 

pendidikan secara utuh yang dalam karakter siswa menjadi 

satu dengan kepribadiannya. Dalam kerangka psikologis, 

internalisasi diartikan sebagai penggabungan atau penyatuan 

sikap, standar tingkah laku, pendapat dan seterusnya 

didalam kepribadian.
1
 

     Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami 

bahwa internalisasi adalah suatu proses penanaman nilai-

nilai pada sekelompok individu atau secara perorangan 

kedalam dirinya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik 

lagi. 

2. Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

     Nilai - nilai pendidikan islam adalah sifat-sifat atau hal-

hal yang melekat pada pendidikan Islam yang digunakan 

sebagai dasar manusia untuk mencapai tujuan hidup 

manusia yaitu mangabdi pada Allah Swt dengan 

berpedoman pada Al-Qur‟an dan Sunnah atau bisa juga 

diartikan dengan kumpulan dari prinsip-prinsip hidup atau 

ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya 

menjalankan kehidupannya di dunia ini dengan berpedoman 

pada Al-Qur‟an dan Sunnah.
2
 

                                                     
1
 Muhaimin, Strategi belajar mengajar, (Surabaya: Citra Media, 

2011), hlm. 153. 
2
 Abdul Mujib. lmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 

1 
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     Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami 

bahwa nilai-nilai pendidikan islam adalah ajaran-ajaran atau 

hal-hal yang melekat pada pendidikan islam berdasarkan 

pada Al-Qur‟an dan Sunnah yang tujuannya untuk 

mengabdi pada Allah SWT. 

3. Kegiatan Pramuka 

     Kegiatan pramuka adalah salah satu kegiatan 

ekstrakurikuler yang dilakukan diluar jam pembelajaran 

sekolah yang bertujuan agar dapat mengembangkan bakat 

dan minat serta karakter anak melalui kegiatan-kegiatan 

yang menarik, menyenangkan dan teratur.
3
 

     Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami 

bahwa kegiatan pramuka adalah kegiatan ekstrakurikuler 

yang ada disuatu sekolah dengan tujuan mengembangkan 

minat dan bakat peserta didik. 

4. SMA Negeri 16 Bandar Lampung 

     Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah jenjang 

pendidikan menengah yang mengutamakan penyiapan siswa 

untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dengan 

pengkhususan. Pengwujutan kekhususan tersebut berupa 

diselenggarakannya penjurusan yang dimulai dari kelas XI.
4
 

Peneliti memilih lokasi penelitian di SMA Negeri 16 Bandar 

Lampung, SMA ini terletak di Kelurahan Susunan Baru 

Kecamatan Tanjung Karang Barat. 

     Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami 

bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah jenjang 

pendidikan menengah yang ada di Indonesia yang dimana 

diadakan dalam rangka menyiapkan peserta didik dalam 

pendidikan yang lebih tinggi. 

 

                                                                                                                   
27 

3
 Zainal Aqib dan Sujak, Panduan Dan Aplikasi Pendidikan Karakter, 

(Bandung: Yrama Widya, 2011), hlm. 68. 
4
 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: CV Media 

Pustaka, 2004), hlm 112 
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     Berdasarkan penegasan uraian judul diatas maka dapat 

dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul “Internalisasi 

Nilai Nilai Pendidikan Islam pada Kegiatan Pramuka di SMA 

Negeri 16 Bandar Lampung” adalah suatu proses penanaman 

nilai - nilai pendidikan islam pada diri seorang peserta didik 

melalui kegiatan-kegiatan pramuka yang ada di SMA Negeri 16 

Bandar Lampug  agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi 

melalui strategi penginternalisasian yang tepat oleh seorang 

pelatih ataupun pembina pramuka disekolah SMA Negeri 16 

Bandar Lampung. 

B. Latar Belakang Masalah 

     Pendidikan merupakan sebuah proses bimbingan yang 

dilakukan secara sadar atau proses transformasi dan 

internalisasi ilmu pengetahuan serta nilai-nilai pada diri peserta 

didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Karena 

pada dasarnya manusia terdiri dari jasmani, rohani dan akal. 

Ketiga komponen dasar manusia tersebut merupakan satu 

kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian 

pelaksanaan kegiatan pendidikan harus mengacu pada ketiga 

komponen tersebut.
5
 

     Sedangkan Pendidikan Islam merupakan proses pembinaan 

yang dilakukan oleh seorang atau kelompok pendidik yang 

memberikan materi tentang agama Islam kepada orang yang 

ingin mengetahui secara mendalam tentang agama Islam. Di 

era globalisasi yang semakin berkembang pendidikan 

merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan solusi 

terkait degradasi moral, oleh sebab itu pemerintah dalam hal ini 

memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia.
6
 

     Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa 

                                                     
5
 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam, ( Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2013), hlm. 34. 
6
 Robiatul Awwaliyah dan Hasan Baharudin, “Pendidikan Islam 

Dalam Sistem Pendidikan Nasional”, Jurnal Ilmiah, Vol. 19 No. 1 (Agustus 

2018), hlm. 37. 
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pendidikan adalah suatu proses terencana dalam memberikan 

ilmu kepada peserta didik melalui banyak meode. Sedangkan 

pendidikan islam adalah pendidikan yang seluruh 

komponennya didasarkan pada ajaran islam atau berpedoman 

pada Al-Qur‟an dan hadist. 

     Dalam konsep pendidikan Islam, pendidikan memiliki 

kedudukan yang sangat penting bagi hidup manusia. Hal ini 

terdapat dalam Q.S Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi : 

َٰٓأَيُّهَا ٍَ ٱ يَ  ْا إَِذا قِيَم نَُكۡى تَفَسَُّحىْا فِي  نَِّري هِسِ ٱَءاَيُُىَٰٓ َج  ًَ ُ ٱيَۡفَسِح  ۡفَسُحىاْ ٱفَ  ۡن نَُكۡىۖۡ َوإَِذا قِيَم  ّللَّ

ُ ٱيَۡسفَِع  َُشُزواْ ٱفَ  َُشُزواْ ٱ ٍَ ٱ ّللَّ ٍَ ٱَءاَيُُىْا ِيُُكۡى وَ  نَِّري ت ٖۚ وَ  ۡنِعۡهىَ ٱأُوتُىْا  نَِّري ُ ٱَدَزَج  ا  ّللَّ ًَ بِ

ٌَ َخبِيس   هُى ًَ  (١١: المجادلة( تَۡع
Artinya: 

     “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka 

lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orangorang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.”( Q.S Al-Mujadilah: 11).
7
 

     Tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tertuang 

dalam UU SISDIKNAS no 20 tahun 2003 yaitu bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Ketentuan undang-undang di atas dapat dimaknai 

sebagai upaya pendidikan untuk terciptanya generasi penerus 

bangsa yang baik.
8
 

     Sedangkan ditinjau dari sudut pandang Agama Islam tujuan 

                                                     
7
 Departemen Agama RI, Al-Quran Al Karim dan Terjemahannya, 

(Semarang: PT Karya 

Toha Putra, 1996), hlm. 543 
8
 Media Wacana Press, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, 

(Yogyakarta : Media Wacana, 2003), hlm. 12. 
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akhir pendidikan yaitu berkaitan dengan tujuan penciptaan 

manusia di bumi yakni membentuk manusia yang sejati, 

berakhlakul karimah, dan senantiasa mendekatkan diri kepada 

Allah Swt. serta menjalankan fungsi maupun tugas manusia di 

muka bumi yaitu sebagai hamba yang senantiasa taat beribadah 

kepada Allah swt.
9
 

     Salah satu cara agar mencapai tujuan pendidikan tersebut 

yaitu dengan cara menerapkan nilai nilai pendidikan islam 

melalui pendidikan formal dan informal, salah satunya yaitu 

melalui ekstrakurikuler pramuka. Ekstrakurikuler pramuka 

adalah adalah pendidikan di luar lingkungan sekolah dan diluar 

lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik dan 

menyenangkan bagi anak muda dibawah tanggung jawab 

anggota dewasa, sehat, teratur, terarah dan praktis yang 

dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan 

dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya adalah 

pembentukan watak, sedangkan pramuka merupakan anggota 

dari gerakan pramuka yang melaksanakan kegiatan 

kepramukaan.
10

 

     Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa 

tujuan pendidikan adalah mengciptakan atau menghasilkan 

peserta didik yang sesuai dengan syariat islam yaitu menjadi 

khalifah dimuka bumi ini dan mengembangkan potensi yang 

ada dalam dirinya guna menjadi pribadi yang lebih baik lagi. 

     Gerakan pramuka adalah salah satu organisasi yang pertama 

kali dikenalkan Lord Robert Stephenson Smyth Baden Powell 

Of Gill Well (Inggris). Di Indonesia gerakan pramuka sudah 

menjadi ekstrakurikuler wajib, karena pada kurikulum 2013 ini 

pramuka sangat dianjurkan di berbagai sekolah. Adapun prinsip 

dasar gerakan pramuka yang terterah pada kode kehormatan 

pramuka, di mana kode kehormatan pramuka ini merupakan 

                                                     
9
 Ahmad Tafsir, Op. Cit. hlm. 64. 

10
 Afdal dan Heri Widodo, “Analisis Pelaksanaan Kegiatan Pramuka 

Di SD Negeri 004 Samarinda Utara Tahun 2019”, Jurnal Pendas Mahakam, 

Vol. 4 No.2 (Desember 2019), hlm. 70. 
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sebuah janji serta ketentuan moral bagi setiap anggota Pramuka 

yang terdiri atas Satya pramuka yaitu merupakan janji pramuka 

dan Dharma pramuka yaitu merupakan ketentuan moral 

pramuka.
11

 

     Prinsip dasar yang terdapat dalam dasa dharma gerakan 

pramuka memiliki kaitan yang sangat erat dengan penanaman 

nilai-nilai pendidikan Islam yang harus ditanamkan pada setiap 

peserta didik sejak usia dini. Sasaran kegiatan kepramukaan 

adalah membuat peserta didik menjadi tinggi mental, moral dan 

budi pekerti, kuat keyakinan beragama, luas dalam 

pengetahuan,cerdas tangkas dan terampil, kuat dan sehat 

jasmani, banyak pengalaman, berjiwa dan bersikap sebagai 

pemimpin.
12

 

     Pendidikan kepramukaan sebagai suatu sistem pendidikan 

ekstrakurikuler merupakan salah satu wahana dimana 

pendidikan agama dapat dimasukkan melalui disiplin pramuka. 

Dari kegiatan-kegiatan pramuka yang ada dapat ditanamkan 

nilai-nilai ajaran Islam sekaligus pengamalan ajaran Islam. 

Pendidikan pada dasarnya bersifat menyeluruh, begitu juga 

pendidikan kepramukaan berusaha membina dan 

mengembangkan generasi muda secara utuh.
13

 

     Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa 

gerakan pramuka adalah suatu lembaga atau organisasi yang 

ada diseluruh dunia dengan tujuan sebagai wadah bagi kaum 

muda untuk mengembangkan potensi dirinya dan berkarya 

yang berdedoman pada tri satya dan dasa dharma. Pendidikan 

kepramukaan juga sangat efektif dalam membentuk 

kepribadian peserta didik sehingga sampai saat ini menjadi 

organisasi satu-satunya yang diperundang-undangkan. 

     Di era globalisasi saat ini, banyak sekolah sekolah  belum 

mengetahui bahwa didalam kegiatan pramuka terdapat nilai - 

                                                     
11

M. Amin Abbas, Pedoman Lengkap Gerakan Pramuka, (Cet. X ; 

Surabaya: Halim Jaya, 2007), hlm. 153. 
12

 Ibid, hlm. 154. 
13

 Ibid, hlm.154. 
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nilai pendidikan Islam yang dapat diinternalisasikan didalam 

diri para peserta didik melalui strategi yang tepat. Bahkan 

kebanyakan orang tua berasumsi bahwa kegiatan pramuka 

hanyalah tentang baris berbaris, berkemah dan berpetualang 

saja, namun jika dipahami lebih lanjut ternyata banyak sekali 

nilai nilai keislaman yang ada pada kegiatan pramuka. 

     Oleh sebab itu penulis sangat tertarik dalam melaksanakan 

penelitian untuk membuktikan dan memberikan pemahaman 

bahwa didalam kegiatan pramuka terdapat nilai-nilai 

pendidikan Islam yang dapat di internalisasikan dalam diri 

peserta didik melalui strategi yang tepat. 

     Pada Penetian ini, peneliti memilih penelitian pada jenjang 

pramuka ditingkat SMA atau sering kali disebut pramuka 

penegak. Pramuka penegak adalah sebutan bagi anggota 

pramuka yang berumur antara 16-20 tahun. Tingkatan dalam 

pramuka penegak yaitu bantara dan laksana. Dalam pramuka 

penegak kumpulan 3-10 orang disebut sangga, sangga dipimpin 

salah seorang Penegak yang disebut Pimpinan Sangga (Pinsa). 

Kumpulan 2-4 sangga disebut ambalan, ambalan dipimpin oleh 

seorang ketua yang disebut pradana, seorang sekretaris yang 

disebut kerani, seorang bendahara yang disebut bangkir, dan 

seorang pemangku adat.
14

 

     Pramuka penegak di SMA Negeri 16 Bandar Lampung 

berjumlah 30 orang dengan rincian 13 orang penegak bantara 

dan keseluruhan belum mengambil pramuka laksana namun 

sudah mengambil bad ambalan. Ambalan disana disebut Wira 

Muda Eka Jaya (WMEJ) yang berarti pahlawan muda yang 

pertama Berjaya. Kegiatan-kegiatan disana berupa latihan rutin, 

Pengajian, bakti sosial, heaking, latihan dasar kepemimpinan 

dan perkemahan. 

     Berdasarkan hasil pra penelitian di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 16 Bandar Lampung melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi, peneliti memperoleh informasi dari Bapak 

                                                     
14

 Jaenudin Yusup dan Tini Rustini, Panduan Wajib Pramuka Super 

Lengkap, (Depok : Penerbit B media, 2016), hlm. 7. 
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Kusnadi, S.Pd selaku Pembina pramuka melalui wawancara 

dan beliau mengatakan bahwa ekstrakurikuler pramuka di SMA 

Negeri 16 Bandar Lampung sudah sangat baik, banyak 

kegiatan-kegiatan yang bernilai positif seperti latihan rutin 

untuk mengembangkan minat bakat, heaking, berkemah dan 

lain sebagainya.
15

 

     Bapak Kusnadi, S. Pd juga mengatakan bahwa peserta didik 

yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka sudah mulai bisa 

menerapkan nilai-nilai pendidikan Islam didalam 

kepribadiannya walaupun masih ada 2 atau 3 anggota yang 

belum maksimal. Nilai-nilai pendidikan islam tersebut berupa 

nilai iman, nilai ibadah dan nilai akhlak, kemudian strategi 

pembina dalam proses penanaman nilai didalam diri peserta 

didik yaitu berupa pembiasaan dalam melakukan segala hal 

baik dikegiatan maupun diluar kegiatan baik dari segi 

keimanan,ibadah maupun akhlak.
16

 

     Peneliti juga memperoleh informasi dari Bapak Asep 

Buldani S. Ag M. Pd.I selaku guru PAI beliau mengatakan 

bahwa kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler pramuka sangat 

berdampak baik bagi peserta didik dan dapat menjadikan 

pribadi yang lebih baik lagi. Terdapat perbedaan antara peserta 

didik yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka dengan yang 

tidak mengikuti ekstrakurikuler seperti ketepatan sholat, akhlak 

maupun etika.
17

 

     Peneliti juga memperoleh informasi melalui observasi 

bahwa proses internalisasi nilai - nilai pendidikan Islam 

sebenarnya sudah mulai dilaksanakan pada kegiatan - kegiatan 

yang dilaksanakan didalam maupun diluar sekolah seperti bakti 

sosial, latihan rutin, pengajian dan diperkemahan. Namun, pada 

                                                     
15

Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Kusnadi Selaku Pembina 

Pramuka di SMA Negeri 16 Bandar Lampung,  10 Januari 2022. 
16

 Ibid 
17

 Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Asep Buldani Selaku 

Guru PAI  di SMA Negeri 16 Bandar Lampung,  10 Januari 2022. 
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saat ini masih banyak kegiatan yang belum dilaksanakan 

karena terkendala oleh wabah covid 19. 

     Walaupun demikian, masih ada beberapa kegiatan yang 

masih bisa dilaksanakan seperti latihan rutin dan masa 

pergantian jabatan melalui google meet ataupun zoom. Dari 

hasil data yang telah diperoleh dari pra penelitian membuat 

penulis tertarik untuk mengungkap apa sajakah nilai - nilai 

pendidikan Islam yang ada pada kegiatan pramuka di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 16 Bandar Lampung dan bagaimana 

strategi dan hasil dari internalisasi nilai - nilai pendidikan Islam 

di kegiatan pramuka di Sekolah Menengah Atas Negeri 16 

Bandar Lampung. 

     Oleh sebab itu, penulis menarik kesimpulan dan 

merumuskan proposal ini dengan judul “Internalisasi Nilai 

Nilai Pendidikan Islam pada Kegiatan Pramuka di SMA Negeri 

16 Bandar Lampung”. 

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

     Bersumber pada latar belakang permasalahan, maka 

penelitian ini akan di fokuskan tentang internalisasi nilai 

nilai pendidikan Islam pada kegiatan pramuka di SMA 

Negeri 16 Bandar Lampung. 

2. Sub Fokus Penelitian 

     Berdasarkan pada fokus penelitian diatas maka sub 

fokus di bagi menjadi dua yaitu: 

1) Nilai - nilai pendikan islam yang ada pada kegiatan 

pramuka di SMA Negeri 16 Bandar Lampung. 

2) Strategi internalisasi nilai nilai pendidikan islam pada 

kegiatan pramuka di SMA Negeri 16 Bandar 

Lampung. 

D. Rumusan Masalah 

     Bersumber pada latar belakang serta fokus penelitian diatas, 

sehingga bisa dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apa saja nilai - nilai pendidikan islam yang ada pada 

kegiatan pramuka di SMA Negeri 16 Bandar Lampung ? 
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2. Bagaimana strategi internalisasi nilai nilai pendidikan 

islam pada kegiatan pramuka di SMA Negeri 16 Bandar 

Lampung ? 

E. Tujuan Penelitian 

     Bersumber pada rumusan permasalahan maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah : 

1. Nilai - nilai pendidikan islam yang ada pada kegiatan 

pramuka di SMA Negeri 16 Bandar Lampung. 

2. Strategi yang digunakan pada saat penginternalisasian nilai 

nilai pendidikan islam yang ada pada kegiatan pramuka di 

SMA Negeri 16 Bandar Lampung. 

F. Manfaat Penelitian 

     Ada pun manfaat atau kontribusi dari penelitian ini ada dua 

sisi yaitu secara teoritis dan secara praktis. Dengan demikian, 

kajian ini diharapkan bisa menghasilkan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Bagi peneliti, dapat menambah ilmu dan 

mengembangkan ilmu yang diperoleh selama 

berkuliah serta menjadi syarat untuk menyelesaikan 

program sarjana. 

b. Bagi para calon sarjana, penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai referensi atau bahan pembelajaran untuk 

menambah pengetahuan dibidang pendidikan. 

2. Secara Praktis 

a. Untuk Pembina pramuka, dapat mengetahui dan 

memahami strategi yang baik dan efektif untuk 

menginternalisasikan nilai - nilai pendidikan Islam 

pada kegiatan pramuka. 

b. Untuk sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi untuk para guru serta menjadi 

bahan referensi dalam pelaksanaan pembelajaran. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

     Sehubungan dengan penelitian ini, guna mendapatkan hasil 

penelitian ilmiah diharapkan data yang digunakan dalam 
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penyusunan proposal ini dapat menghindari tumpang tindih 

dengan pembahasan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu 

penulis melakukan penelitian pendahuluan disini. Dalam 

tinjauan pustaka yang dilakukan, penulis menemukan temuan 

sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adnan Firdaus 

Dkk dengan judul “Internalisasi Nilai Pendidikan Agama 

Islam pada Ekstakurikuler Rohis SMA IT Ar-Rohmmah 

Yogyakarta”. 

     Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler rohis di SMA IT 

Ar-Rohmah Kretek Bantul Yogyakarta dilakukan dengan 

keorganisasian, memalui keteladanan, pembiasaan yang 

dilakaukan untuk mencapai tujuan yang di harapkan agar 

peserta didik mampu merealisasikan di luar sekolah atau di 

lapangan. 

     Peranan nilai akhlakul karimah dapat menciptakan 

kader Islam yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti 

luhur sehingga melahirkan generasi yang mulya. 

Terlaksananya program Rohis berdampak pada 

pengembangan diri siswa, dengan mengikuti Rohis, 

tentunya memiliki berbagai manfaat yang dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari khususnya yang 

berkaitan dengan kerohanian. 

     Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama - 

sama meneliti internalisasi nilai - nilai pendidikan Islam 

dan di Sekolah Menengah Atas. Perbedaannya yaitu 

peneliti terdahulu memfokuskan pada ekstrakurikuler rohis 

sedangkan peneliti sekarang pada ekstrakurikuler 

pramuka.
18

 

 

                                                     
18

 Muhammad Adnan Firdaus Dkk, “Internalisasi Nilai Pendidikan 

Agama Islam pada Ekstakurikuler Rohis SMA IT Ar-Rohmmah Yogyakarta”, 

Jurnal Ideas, Vol. 7 No. 3 (Agustus 2021), hlm. 149. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Masita dengan judul 

“Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam pada 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini di 

Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima”. 

     Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil 

penelitian ini adalah bahwa internalisasi nilai-nilai 

pendidikan agama Islam pada mahasiswa jurusan 

pendidikan Islam Anak Usia Dini di Institut Agama Islam 

Muhammadiyah Bima sudah dimasukkan dalam kegiatan 

akademik kampus dalam beberapa kegiatan yakni 1) Pada 

saat pendaftaran masuk mahasiswa baru, 2) Pada kegiatan 

PBAK, 3) Pada kegiatan perkuliahan ada kuliah BTQ 

(Baca Tulis Al-Qur‟an), 5) Diakhir ketika ingin mengikuti 

ujian proposal dan skripsi maka harus lulus dari ujiian 

hafalan 30 juz dan 6) Pakaian harus menggunakan celana 

kain bukan celana levis bagi laki-laki dan perempuan 

menggunakan pakaian gamis dan rok bukan celana apalagi 

celana levis.  

     Sehingga rangkaian kegiatan itu merupakan 

Internalisasi nilai-nilai Islam yang diterapkan di Institut 

Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima. Nilai-nilai 

Islam inilah yang merupakan nilai tambah dan kelebihan 

yang diterapkan di Institut Agama Islam (IAI) 

Muhammadiyah Bima sehingga berbeda dengan PTKIS 

yang lainnya yang ada di Kota Bima. Begitupula dengan 

para dosen yang mengajar di Institut Agama Islam (IAI) 

Muhammadiyah Bima pun sama sehingga itu menjadi 

teladan bagi mahasiswanya. 

     Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama - 

sama meneliti internalisasi nilai - nilai pendidikan Islam. 

Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu memfokuskan pada 

jurusan PIAUD di perguruan tinggi sedangkan peneliti 

sekarang pada ekstrakurikuler pramuka di Sekolah 
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Menengah Atas.
19

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini dengan judul 

“Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Pada 

Kegiatan Ekstrakurikuler Rohaniah Islam dalam Membina 

Karakter Peserta Didik di SMA Negeri 1 Air Putih 

Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara”. 

     Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Simmpulan  

yang  dapat  ditarik  adalah pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler Rohis dilakukan  dengan  keorganisasian,  

melalui keteladanan,  pembiasaan  serta  adanya  metode  

dan  strategi  yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang 

di harapkan agar peserta didik mampu  merealisasikan  di  

luar  sekolah  atau  di  lapangan. 

     Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama - 

sama meneliti internalisasi nilai - nilai pendidikan Islam 

dan di Sekolah Menengah Atas. Perbedaannya yaitu 

peneliti terdahulu memfokuskan pada ekstrakurikuler rohis 

dan lebih meneliti pada pembinaan karakter peserta didik 

sedangkan peneliti sekarang pada ekstrakurikuler pramuka 

dan lebih meneliti pada proses penanaman nilai - niali 

pendidikan Islam.
20

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurun Nubuuwah dengan 

judul “Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam 

Membentuk Karakter Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler di 

Sekolah Menengah Pertama Islam Almaarif 01 Singosari 

Malang”. 

     Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini 

                                                     
19

 Masita, “Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam pada 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Institut Agama Islam 

Muhammadiyah Bima”, Jurnal Pelangi, Vol. 2 No. 2 (September 2021), hlm. 

229. 
20

 Nur Aini, “Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Pada 

Kegiatan Ekstrakurikuler Rohaniah Islam dalam Membina Karakter Peserta 

Didik di SMA Negeri 1 Air Putih Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara”, 

Jurnal Ansiru PAI, Vol. 3 No. 2 (Desember 2021), hlm. 12. 
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menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Nilai-nilai 

pendidikan agama Islam yang diinternalisasikan untuk 

membangun karakter dengan diadakannya kegiatan berupa 

ektrakulikuler di SMP Islam Almaarif 01 Singosari 

Malang yaitu nilai akidah, nilai syariah, dan nilai akhlak.  

     Metode internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam 

yang diinternalisasikan dalam membentuk karakter melalui 

kegiatan ektrakulikuler di Sekolah Menengah Pertama 

Islam Almaarif 01 Singosari Malang melalui beberapa 

metode, yaitu metode motivasi, pembiasan, dan 

keteladanan. Karakter peserta didik setelah 

diinternalisasikan nilai-nilai pendidikan agama Islam 

kepada peserta didik melalui kegiatan ektrakulikuler di 

Sekolah Menengah Pertama Islam Almaarif 01 Singosari 

Malang meliputi, Religious, Nasionalis, Mandiri, Gotong 

Royong dan Intergritas. 

     Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama - 

sama meneliti internalisasi nilai - nilai pendidikan Islam 

dan di ekstrakurikuler. Perbedaannya yaitu peneliti 

terdahulu memfokuskan pada semua ekstrakurikuler di 

Sekolah Menengah Pertama dan lebih meneliti pada 

pembentukan karakter peserta didik sedangkan peneliti 

sekarang pada ekstrakurikuler pramuka di Sekolah 

Menengah Atas dan lebih meneliti pada proses penanaman 

nilai - niali pendidikan Islam.
21

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rohimah Dkk dengan 

judul “Internalisasi Nilai - Nilai  Islam dalam 

Pembentukan Karakter Religius  Melalui Program 

ISMUBA di SD Muhammadiyah 1 Palembang”. 

     Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Proses 

                                                     
21

 Nurun Nubuuwah, “Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

Dalam Membentuk Karakter Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah 

Menengah Pertama Islam Almaarif 01 Singosari Malang”, Jurnal Turatsuna, 

Vol. 4 No. 1 (Februari 2021), hlm. 43. 
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internalisasi nilai-nilai Agama Islam dalam membentuk 

karakter religius siswa SD Muhammadiyah 1 Palembang 

dapat berjalan dengan baik, indikatornya adalah anak-anak 

sudah terbiasa melaksanakan kegiatan sholat berjama‟ah, 

membaca Al Qur‟an dan adab ketika siswa tersebut makan 

atau minum. Walaupun pada satu sisi masih harus 

diingatkan terhadap pelaksanaan ibadah diatas karena sifat 

anak-anak yang masih senang bermain. 

     Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama - 

sama meneliti internalisasi nilai - nilai pendidikan Islam. 

Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu memfokuskan 

penelitian pada pembentukan karakter religius peserta 

didik di Sekolah Dasar melalui program ISMUDA 

sedangkan peneliti sekarang pada ekstrakurikuler pramuka 

di Sekolah Menengah Atas dan lebih meneliti pada proses 

penanaman nilai - nilai pendidikan Islam.
22

 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

     Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif ini 

diambil karena penelitian ini berusaha menelaah fenomrna 

sosial dalam situasi yang berlangsung wajar atau alamiah  

bukan keadaan yang terkendali. Penelitian kualitatif 

menurut Boy dan Tailor yaitu penelitian yang 

menghasilkan data berupa kualitatif dalam bentuk kalimat 

tertulis atau yang terucap dari orang yang menjadi 

informan.
23

 

     Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa kata-

kata atau tindakan, sehingga jenis penelitian yang 

                                                     
22

 Siti Rohimah Dkk, “Internalisasi Nilai - Nilai  Islam dalam 

Pembentukan Karakter Religius  Melalui Program ISMUBA di SD 

Muhammadiyah 1 Palembang”, Jurnal Islamic Education, Vol. 3 No. 2 ( 

Januari 2021), hlm. 79. 
23
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digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu jenis 

penelitian yang hanya menggambarkan dab 

mendeskripsikan fenomena sosial yang terjadi dilapangan 

dengan menggunakan kata-kata atau kalimat untuk diambil 

kesimpulan. 

2. Lokasi Penelitian 

     Lokasi penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 16 

Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi 

Lampung terkhusus pada Ekstrakurikuler Pramuka. 

Peneliti memilih lokasi penelitian di SMA Negeri 16 

Bandar Lampung ini karena peneliti melihat 

ekstrakurikuler pramuka disekolah tersebut sangatlah aktif, 

memiliki banyak kegiatan yang menarik dan sangat 

mengedepankan nilai agama serta sering mengikuti 

berbagai macam lomba. Oleh sabab itu, peneliti merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi ini untuk 

mengetahui internalisasi nilai - nilai pendidikan Islam pada 

kegiatan pramuka di SMA Negeri 16 Bandar Lampung. 

3. Sumber Data 

     Dalam penelitian kualitatif ini, metode pengambilan 

sampel yang selalu digunakan merupakan purposive 

sampling serta snowball sampling. Purpose sampling yaitu 

metode pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu, semacam orang yang dianggap 

sangat mengetahui apa yang diharapkan peneliti, ataupun 

bisa jadi dia penguasa, sehingga peneliti bisa lebih mudah 

menggali objek penelitian ataupun situasi sosial. 

Sebaliknya Snowball sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel sumber data, yang pada awal 

mulanya jumlahnya sedikit lambat laun menjadi besar.
24

 

     Berdasarkan pengertian di atas, bahwa penentuan 

sumber data dalam penelitian dilakukan saat penelitian 

adalah sebagai berikut: 

                                                     
24
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a. Sumber Data Primer 

     Sumber primer merupakan sumber data yang 

membagikan data langsung ke pengumpul data.
25

 

Data primer yang dimanfaatkan dalam penelitian ini 

yaitu antara lain: 

1) Pembina Pramuka di SMA Negeri 16 Bandar 

Lampung 

2) Waka Kesiswaan di SMA Negeri 16 Bandar 

Lampung 

3) Ketua Ekstrakurikuler Pramuka di SMA Negeri 

16 Bandar Lampung 

b. Sumber Data Sekunder 

     Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak 

secara langsung membagikan data ke pengumpul 

data, misalnya melalui orang lain ataupun melalui 

dokumen.
26

 Data sekunder yang peneliti ambil adalah: 

1) Guru Mapel PAI di SMA Negeri 16 Bandar 

Lampung 

2) Peserta Didik yang mengikuti Ekstrakurikuler 

Pramuka di SMA Negeri 16 Bandar Lampung 

4. Metode Pengumpulan Data 

     Teknik pengumpulan data merupakan langkah 

terpenting dalam penelitian, sebab tujuan utama penelitian 

merupakan memperoleh data. Tanpa penguasaan teknik 

pengumpulan data, peneliti tidak akan bisa memperoleh 

data yang memenuhi standar data yang telah ditentukan. 

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui bermacam 

setting, bermacam sumber serta bermacam teknik. Saat 

memandang dari setting, data dapat dikumpulkan dalam 

setting alami. 

     Bila dilihat dari sumber datanya, maka dapat 

mengumpulkan data memakai sumber primer serta 

                                                     
25

 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 
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26
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sekunder. Tidak hanya itu saja, jika dilihat dari perspektif 

metode ataupun teknik pengumpulan data, maka teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi, 

wawancara, kuesioner, dokumen, serta gabungan dari ke 

empatnya.
27

 Bersumber pada perihal di atas, supaya data 

yang diperoleh dalam penelitian ini betul-betul akurat serta 

bisa di pertanggung jawabkan maka metode yang peneliti 

pakai untuk mengumpulkan data yang diperlukan adalah: 

a. Metode Observasi 

1. Pengertian Metode Observasi 

     Metode Observasi adalah alat pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara mengamati dan 

mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki.
28

 Jadi, Dari uraian tersebut dapat 

dipahami bahwa metode observasi adalah proses 

pengamatan yang dilakukan oleh seseorang guna 

mendapat data atau informasi yang diinginkan. 

2. Jenis-Jenis Metode Observasi 

a) Metode Observasi Partisipan dan Non 

Partisipan 

     Metode Observasi Partisipan adalah 

apabila orang yang melakukan observasi 

turut ambil bagian atau berada dalam 

keadaan obyek yang diobservasi. Sedangkan 

Metode Observasi Non Partisipan adalah 

apabila ketika observasi partisipan tetapi 

unsur partisipan sama sekali tidak ada pada 

kegiatan objek yang akan diobservasi. 

b) Metode Observasi Sistematik 

     Metode Observasi Sistematik sering juga 

disebut observasi berkerangka atau 

observasi berstruktur. Ciripokok observasi 

                                                     
27

 Ibid, Hal. 308-309. 
28
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jenis ini yaitu adanya kerangka yang 

membuat faktor-faktor yang telah diatur 

kategorinya. 

c) Metode Observasi Eksperimental 

     Metode Observasi Sistematik adalah 

observasi yang dilakukan dimana ada 

observer mengadakan pengendalian unsur-

unsur penting dalam situasi sedemikian rupa 

sehingga situai itu dapat diatur sesuai 

dengan tujuan penelitian dan dapat 

dikendalikan untuk menghindari atau 

mengurangi timbulnya factor-faktor yang 

secara tak diharapkan mempengaruhi situasi 

itu.
29

 

     Peneliti memilih menggunakan observasi non 

partisipan. Dalam observasi non partisipan, peneliti 

mengamati perilaku orang, mendengarkan 

perkataannya serta mengamati dalam aktivitas-

aktivitas tertentu namun tidak ikut langsung dalam 

kegiatannya . Melalui observasi non partisipan 

peneliti tidak terjun langsung kelapangan, peneliti 

hanya mengamati dari jarak tertentu untuk 

mendapatkan data yang diinginkan.  

     Kemudian data dari hasil observasi tersebut dicatat 

dalam suatu catatan observasi. Metode observasi ini 

digunakan penulis untuk mengamati lokasi penelitian 

di SMA Negeri 16 Bandar Lampung, mengamati 

kegiatan-kegiatan yang ada pada ekstrakurikuler 

pramuka serta tingkah laku peserta didik yang 

mengikuti ekstrakurikuler pramuka di SMA Negeri 

16 Bandar Lampung. 

b. Metode Wawancara 

1. Pengertian Metode Wawancara 
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     Wawancara adalah proses tanya jawab dalam 

penelitian yang berlangsung secara lisan dalam 

mana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-

informasi atau keterangan-keterangan. Jadi, dari 

uraian diatas dapat dipahami bahwa wawancara 

adalah suatu proses tanya jawab antara dua orang 

atau lebih yang dilakukan secara langsung guna 

mendapat sebuah informasi yang ingin 

didapatkan.
30

 

2. Jenis-Jenis Metode Wawancara 

a) Metode  Wawancara Bebas 

     Wawancara bebas adalah proses 

wawancara dimana interviewer (orang yang 

diwawancarai) tidak sengaja mengarahkan 

tanya jawab pada pokok-pokok persoalan 

dari fokus penelitian. 

b) Metode  Wawancara Terpimpin 

     Wawancara terpimpin adalah wawancara 

yang menggunakan panduan pokok-pokok 

masalah yang diteliti. Ciri pokok wawancara 

ini adalah pewawancara terikat oleh suatu 

fungsi bukan saja sebagai pengumpul data 

relevan dengan maksud penelitian yang 

telah disiapkan serta ada pedoman yang 

memimpin jalannya tanya jawab. 

c) Metode  Wawancara Bebas Terpimpin 

     Wawancara bebas terpimpin adalah 

kombinasi antara wawancara bebas dan 

terpimpin. Jadi, pewawancara hanya 

membuat pokok-pokok masalah yang akan 

diteliti selanjutnya dalam proses wawancara 

berlangsung mengikuti situasi pewawancara 

                                                     
30
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harus pandai mengarahkan yang 

diwawancarai apabila ternyata ia 

menyimpang.
31

 

     Peneliti memilih menggunakan wawancara bebas 

terpimpin. Wawancara semacam ini termasuk ke 

dalam kategori wawancara di mana di dalam 

pelaksanaannya lebih bebas namun masih bisa 

dikontrol oleh pewawancara. Adapun tujuan dari 

wawancara atau ini adalah untuk mendapatkan 

masalah yang ada secara lebih terbuka, di mana 

narasumber yang diwawancarai dimintai pendapat 

atau tanggapan serta pemikiran mereka. Saat 

melaksanakan wawancara, peneliti perlu menyimak 

dengan cermat serta mencatat apa yang dikatakan 

oleh informan. 

     Pada Penelitian ini, penulis mewawancarai 

beberapa pihak yakni Pembina pramuka dengan 

Bapak Kusnadi, S.Pd dan guru PAI dengan Bapak 

Asep Buldani, S.Ag, M.Pd.I  untuk mengetahui dan 

memperoleh informasi tentang internalisasi nilai-nilai 

pendidikan Islam yang ada pada kegiatan pramuka di 

SMA Negeri 16 Bandar Lampung. 

c. Metode Dokumentasi 

1. Pengertian Metode Dokumentasi 

     Dokumen adalah catatan kejadian masa lalu. 

Dokumen dapat berupa tulisan, foto ataupun 

karya monumental dari seseorang. Dokumentasi 

melengkapi metode wawancara serta observasi. 

Apabila terdapat dukungan dari gambar ataupun 

karya tulis akademis serta seni yang ada, hasil 

penelitian akan lebih kredibel.
32

 

2. Jenis-Jenis Metode Dokumentasi 

a) Catatan Publik 
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     Catatan publik atau resmi merupakan 

bentuk kegiatan yang sedang berlangsung 

dari suatu organisasi dan lembaga yang 

menjadi objek penelitian. Baik saat sebelum 

berlangsungnya penelitian ataupun saat 

sebuah riset dilakukan oleh seseorang. 

Contohnya yang termasuk dalam catatan 

publik ini misalnya saja adalah transkrip 

siswa, pernyataan misi, laporan tahunan, buku 

pedoman kebijakan, buku pegangan siswa, 

rencana strategis, dan silabus. 

b) Dokumentasi Pribadi 

     Dokumen pribadi dalam penelitian adalah 

sebuah laporan penelitian sebagai orang 

pertama tentang tindakan, pengalaman, dan 

keyakinan yang dilakukan dalam memberikan 

penggambaran secara jelas tentang objek 

penelitian terjadi. Contohnya termasuk dalam 

catatan pribadi ini seperti kalender, email, 

memo, blog, postingan Facebook, catatan 

tugas, laporan kejadian, refleksi/jurnal, dan 

surat kabar.  

c) Bukti Fisik 

     Objek dalam bukti fisik dokumen 

ditemukan dan dilakukan dalam pengaturan 

penelitian (sering disebut artefak) yang 

berkaitan dengan objek pada topik penelitian. 

Contohnya yang termasuk dalam bukti fisik 

ini misalnya seperti selembaran, poster, 

agenda, buku pegangan, dan materi 

pelatihan.
33

 

          Pada penelitian ini, penulis menggunakan 

dokumentasi berupa tulisan dan foto mengenai 
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gambaran umum SMA Negeri 16 Bandar Lampung, 

gambaran umum ekstrakurikuler pramuka Wira Muda 

Eka Jaya di SMA Negeri 16 Bandar Lampung dan 

kegiatan-kegiatan di yang ada pada ekstrakurikuler 

pramuka WMEJ di SMA Negeri 16 Bandar Lampung. 

3. Metode Analisis Data 

     Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilah mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
34

 

     Kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif serta berlanjut sampai selesai hingga 

menjenuhkan data. Kegiatan-kegiatan dalam menganalisis 

data meliputi: 

a. Reduksi Data 

     Mereduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal 

yang utama, fokus pada hal-hal yang berarti, 

menemukan tema dan pola, serta menghilangkan hal-

hal yang tidak perlu. Oleh karena itu data yang telah 

di ringkas akan menghasilkan gambar yang lebih jelas 

serta mempermudah peneliti dalam melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan pencarian data 

lebih lanjut bila diperlukan.
35

 

     Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa 

mereduksi data adalah proses  penyaringan data untuk 

memilih mana data yang akan diperlukan dan mana 

data yang tidak diperlukan sehingga nantinya 

mempermudah peneliti dalam melaksanakan 

                                                     
34

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, R&D), (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 335 
35

 Ibid, hlm. 338. 



24 

 

 

 

penelitian. 

b. Penyajian Data 

     Setelah data di reduksi, langkah berikutnya adalah 

menampilkan data tersebut. Dalam penelitian 

kualitatif, data dapat di representasikan dalam bentuk 

penjelasan singkat, diagram, hubungan antar kategori, 

serta diagram alir. Dengan menyajikan data, akan 

lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi serta 

menyusun pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa 

yang sudah di pahami.
36

 

     Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa 

setelah mereduksi data selanjutnya yaitu penyajian 

data atau menampilkan data. Setelah data dipilah 

peneliti menampilkan data guna mempermudah dalam 

memahami penelitian yang akan dilaksanakan. 

c. Verifikasi 

     Langkah ketiga dari analisis data kualitatif adalah 

menarik kesimpulan serta memverifikasi. Kesimpulan 

awal yang disajikan masih bersifat sementara, jika 

tidak ditemui bukti yang kuat untuk mendukung 

kesimpulan tersebut pada pengumpulan data tahap 

selanjutnya, kesimpulan tersebut akan berubah. 

Namun jika peneliti kembali ke lapangan untuk 

mengumpulkan data serta kesimpulan awal didukung 

oleh bukti yang valid serta tidak berubah, maka 

kesimpulan yang di sajikan merupakan kesimpulan 

yang kredibel.
37

 

     Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa 

setelah mereduksi data kemudian menyajikan data 

kini masuk ketahap terakhir yaitu menyimpulkannnya 

atau memverifikasi agar penelitian dianggap kridiabel 

dan sah. 
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I. Sistematika Pembahasan 

     Agar mempermudah penulis dalam menyusun skripsi, maka 

penulis menyusun ke dalam lima bab yang rincian 

penjelasannya adalah sebagai berikut: 

     BAB I Pendahuluan, bab ini berfungsi untuk menjelaskan 

penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah 

yang mendasari dari terjadinya penelitian ini, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

     BAB II Landasan Teori, Pada bab ini menguraikan tentang 

internalisasi, nilai - nilai pendidikan Islam dan kegiatan 

pramuka. 

     BAB III Deskripsi Objek Penelitian, bab ini berfungsi untuk 

menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yang 

berisi sejarah berdirinya sekolah, profil sekolah, visi dan misi 

sekolah, sejarah pramuka ambalan Wira Muda Eka Jaya, 

struktur organisasi pramuka ambalam Wira Muda Eka Jaya dan 

keadaan kepengurusan pramuka ambalan Wira Muda Eka Jaya 

serta tentang penyajian fakta dan data penelitian. 

     BAB IV Analisis Penelitian, pada bab ini terdapat analisis 

data penelitian dan temuan penelitian. 

     BAB V Penutup, pada bab ini berfungsi untuk 

mempermudah para pembaca dalam mengambil intisari skripsi 

ini yaitu berisikan tentang simpulan dan rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Internalisasi 

1. Pengertian Internalisasi 

     Internalisasi menurut kamus ilmiah populer adalah 

pendalaman, penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin 

atau nilai sehingga merupakan keyakinan atau kesadaran 

akan kebenaran suatu doktrin atau nilai yang diwujudkan 

dalam sikap dan perilaku. Internalisasi pada hakekatnya 

adalah sebuah proses menanamkan sesuatu yaitu 

merupakan proses pemasukan suatu nilai pada seseorang 

yang akan membentuk pola pikirnya dalam melihat makna 

realitas pengalaman.
1
 

     Internalisasi menurut Kama Abdul Hakam dan Encep 

Syarief Nurdin adalah sebagai suatu proses menghadirkan 

sesuatu nilai yang asalnya dari dunia eksternal menjadi 

milik internal bagi individu maupun kelompok.
2
 

sedangkan menurut Kartono internalisasi merupakan 

pengaturan tingkah laku atau sikap individu ke dalam 

pikiran maupun kepribadian seseorang, sehingga tingkah 

laku dan tindakan-tindakan yang dilakukannya dapat 

menjadi suatu penerapan bagi individu lain sebagai bagian 

dari diri sendiri. 

     Jadi, dari beberapa pengertian internalisasi diatas maka 

dapat dipahami bahwa internalisasi adalah suatu proses 

penanaman nilai - nilai, sikap maupun perilaku yang 

mulanya tidak ada pada dalam diri seseorang atau 

sekelompok individu menjadi ada melalui pemasukan 

suatu nilai kedalam pola pikir menggunakan beberapa

                                                     
1
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2
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 strategi yang tepat dan mulai membiasakan dan 

menerapkannya kedalam kehidupan sehari - hari agar 

menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Internalisasi dapat 

dikatakan berhasil apabila sikap seseorang individu 

tersebut telah sesuai dengan yang diharapkan. 

2.  Tahap-Tahap Internalisasi 

     Menurut Muhaimin dalam proses internalisasi yang 

dikaitkan dengan pembinaan peserta didik, ada tiga tahap 

yang mewakili proses atau tahap dalam terjadinya 

internalisasi yaitu : 

a. Tahap Transformasi Nilai 

     Tahap ini merupakan komunikasi verbal tentang 

nilai, pada tahap ini guru sekedar menginformasikan 

nilai-nilai yan baik dan yang kurang baik kepada 

peserta didik, yang semata-mata merupakan 

komunikasi verbal tentang nilai. 

b. Tahap Transaksi Nilai 

     Tahap ini merupakan tahapan nilai dengan jalan 

komunikasi dua arah atau interaksi antar siswa dengan 

guru bersifat timbal balik. 

c. Tahap Transinternalisasi 

     Tahap ini merupakan tahap yang jauh lebih dalam 

daripada sekedar transaksi. Dalam tahap ini guru 

dihadapan siswa bukan lagi sosok fisiknya, melainkan 

sikap mentalnya (kepribadiannya).
1
 

 3.  Faktor yang Mempengaruhi Internalisasi 

     Keimanan kepada Allah SWT dan aktualisasinya dalam 

ibadah dan perilaku sehari-hari merupakan hasil dari 

internalisasi, yaitu proses pengenalan, pemahaman, dan 

kesadaran pada diri seseorang terhadap nilai-nilai agama. 

Proses ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal 

                                                     
1
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dan eksternal
2
 : 

a. Faktor yang dialami oleh peserta didik, misalnya 

adanya gangguan fisik dan psikologi pada peserta 

didik, hal itu sangat mengganggu kenyamanan belajar 

peserta didik, sehingga peserta didik tidak mampu 

menghasilkan pembelajaran yang maksimal. 

b. Faktor yang disebabkan oleh lingkungan diantaranya 

adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah 

maupun lingkungan masyarakat. 

1) Lingkungan Keluarga 

     Keluarga merupakan lingkungan utama bagi 

anak, oleh karena itu peranan orang tua dalam 

mengembangkan kesadaran beragama anak 

sangatlah dominan. Orang tua mempunyai 

kewajiban memberikan pendidikan agama kepada 

anak dalam upaya menyelamatkan mereka dari 

siksa api neraka. 

2) Lingkungan Sekolah 

     Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal 

yang mempunyai program yang sistematik dalam 

melaksanakan bimbingan, pengajaran dan latihan 

kepada anak agar mereka berkembang sesuai 

dengan potensinya secara optimal, baik 

menyangkut aspek fisik, psikis, social, maupun 

moral spiritual. 

      Peranan sekolah sangat penting dalam 

mengembangkan pemahaman, pembiasaan, 

mengamalkan ibadah atau akhlaq yang serta sikap 

apresiatif terhadap hukum-hukum agama. Salah 

satu upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah 

adalah menyelenggarakan kegiatan keagamaan 

bagi para siswa di sekolah. 

 

                                                     
2
 Syamsu Yusuf, Psikologi Belajar Agama, (Bandung : Maestro, 

2008), 41. 
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3) Lingkungan Masyarakat 

     Lingkungan masyarakat ini adalah interaksi 

social dan sosiokultural yang potensial 

berpengaruh terhadap fitrah beragama anak. 

Dalam masyarakat, anak atau remaja melakukan 

interaksi social dengan teman sebayanya atau 

dengan anggota masyarakat lain. Apabila teman 

sepergaulan itu menampilkan perilaku yang sesuai 

dengan nilai-nilai agama, maka anak tersebut 

cenderung berakhlaq mulia. Begitu juga 

sebaliknya, jika teman sepergaulan menunjukan 

kebobrokan moral, maka anak cenderung akan 

terpengaruhi dengan temannya. Hal in terjadi 

apabila anak tersebut kurang mendapat bimbingan 

agama dari orang tuanya.
3
 

B. Nilai - Nilai Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

     Pendidikan berasal dari bahasa yunani, yaitu 

“paedagogie”, yang berarti bimbingan yang diberikan 

kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam 

bahasa Inggris dengan “education” yang berarti 

pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab istilah 

ini sering diterjemahkan dengan “tarbiyah” yang berarti 

pendidikan. Dalam bahasa Indonesia, istilah pendidikan 

berasal dari kata “didik” dengan memberinya awalan “pe” 

dan akhiran “an”, mengandung arti “perbuatan” (hal, cara 

dan sebagainya).
4
 

      Di dalam Q.S. At-Taubah ayat 122 Allah telah 

memberitahukan kepada manusia untuk selalu mencari 

ilmu pengetahuan terutama tentang pendidikan islam 

yakni: 

 ٌَ ٌَ ٱ۞َوَيا َكا ۡؤِيُُى ًُ  فَهَۡىََل ََفََس ِيٍ ُكمِّ  ۡن
ٖۚ هُۡى طَآَٰئِفَة  نِّيَتَفَقَّهُىْا  نِيَُفُِسوْا َكآَٰفَّة  ُۡ فِۡسقَة  يِّ

                                                     
3
 Ibid, hlm. 42. 

4
 Poerwadamanita, WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1976), hlm. 250. 
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ٍِ ٱفِي  ٌَ  ندِّي ْا إِنَۡيِهۡى نََعهَّهُۡى يَۡحَرُزو   ٢١١َونِيُُِرُزوْا قَۡىَيهُۡى إَِذا َزَجُعىَٰٓ

Artinya: 

     “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya 

(ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap 

golongan di antara mereka beberapa orang untuk 

memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan 

untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila 

mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat 

menjaga dirinya.”)Q.S. At-Taubah: 122)
5
 

     Dalam perkembangannya istilah pendidikan berarti 

bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan 

sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar ia 

menjadi orang dewasa. Dalam perkembangan selanjutnya 

pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh seorang atau 

sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau 

sekelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai 

tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tingi dalam arti 

mental.
6
 

     Sedangkan Islam secara terminologis adalah agama 

wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang 

diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw 

sebagai utusan-Nya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh 

manusia, di mana pun dan kapan pun, yang ajarannya 

meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan pengertian 

Islam dari segi istilah adalah agama yang diturunkan Allah 

kepada nabi Muhammad SAW yang isinya bukan hanya 

mengatur hubungan manusia dengan tuhan, melainkan 

juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dan 

alam jagat raya.
7
 

                                                     
5
 Departemen Agama RI, Al-Quran Al Karim dan Terjemahannya, 

(Semarang: PT Karya 

Toha Putra, 1996), hlm. 314 
6
 Sudirman dkk, Ilmu Pendidikan, (Bandung: CF Remaja Karya, 

1987), hlm. 4 
7
 Deni Irawan, “Islam dan Peace Building”, Jurnal Religi, Vol. 10 

No.2 (Juli 2014), hlm. 160. 
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     Dari pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa 

pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku 

individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam 

sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas 

asasi dan sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi 

dalam masyarakat atau bisa juga diartikan dengan 

Pendidikan Islam adalah adalah pembentukan kepribadian 

muslim, atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai 

dengan petunjuk ajaran Islam. 

2. Pengertian Nilai 

     Nilai adalah standar atau ukuran (norma) yang kita 

gunakan untuk mengukur segala sesuatu. Menurut Kamus 

Bahasa Indonesia, nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) yang 

penting dan berguna bagi kemanusian. Atau sesuatu yang 

menyempurnakan manusia sesuai dengan hahikatnya. 

Misalnya nilai etik, yakni nilai untuk manusia sebagai 

pribadi yang utuh, seperti kejujuran, yang berkaitan 

dengan akhlak, benar salah yang dianut sekelompok 

manusia.
8
 

     Menurut beberapa ahli terdapat beberapa perbedaan 

pendapat dalam mengartikan nilai. Berikut pengertian nilai 

menurut beberapa ahli yaitu Menurut Mulyana, nilai 

adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. 

Nilai merupakan sesuatu yang diinginkan sehingga 

melahirkan tindakan pada diri seseorang. Sedangkan 

menurut Frankel, nilai adalah standar tingkah laku, 

keindahan, keadilan, kebenaran, dan efesiensi yang 

mengikat manusia dan sepatutnya untuk dijalankan dan 

dipertahankan.
9
 

                                                     
8
 Tim Penulis, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat 

Bahasa,Departemen Pendidikan Nasional, (Gramedia Pustaka Utama, 2012), 

hlm. 963. 
9
 Tri Sukitman, “Internalisasi Pendidikan Nilai Dalam Pembelajaran 

(Upaya Menciptakan Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter)”, Jurnal 

JPSD, Vol. 2 No.2 (Agustus 2016), hlm. 86-87. 
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     Jadi, dari beberapa pengertian nilai diatas maka dpat 

dipahami  bahwa nilai adalah sebuah ide atau konsep 

tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan seseorang 

dan menjadi perhatiannya serta sebagai standar perilaku, 

tentunya nilai menuntut seseorang untuk melakukannya.  

     Nilai merupakan esensi yang melekat pada sesuatu 

yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Esensi belum 

berarti sebelum dibutuhkan oleh manusia, tetapi tidak 

berarti adanya esensi karena adanya manusia yang 

membutuhkan. Hanya saja kebermaknaan esensi tersebut 

semakin meningkat sesuai dengan peningkatan daya 

tangkap pemaknaan manusia itu sendiri. 

3. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Islam 

1) Fungsi Pendidikan Islam 

     Fungsi  pendidikan  Islam  adalah  menyediakan  

segala  fasilitas  yang  dapat memungkinkan tugas-

tugas pendidikan Islam tersebut tercapai dan berjalan 

dengan lancar. Penyediaan fasilitas ini mengandung 

arti dan tujuan yang bersifat struktural 

daninstitusional.
10

 

     Fungsi  Pendidikan  Islam  secara  mikro  adalah  

proses  penanaman nilai-nilai ilahiah pada diri anak 

didik, sehingga mereka mampu mengaktualisasikan  

dirinya  semaksimal  mungkin  sesuai  dengan  

prinsip-prinsip religius. Secara makro pendidikan 

Islam berfungsi sebagai sarana pewarisan budaya dan  

identitas  suatu  komunitas  yang  didalamnya  

manusia  melakukan  interaksi  dan saling 

mempengaruhi antara satu dengan yang lain.
11

 

     Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami 

bahwa fungsi    pendidikan    Islam    adalah    

membimbing    dan mengarahkan  pertumbuhan  dan  

                                                     
10

 Haidar Putra Daulay Dkk, “Visi, Misi, Tujuan Dan Fungsi 

Pendidikan Islam”, Jurnal Ilmiah, Vol.6 No.1 (Desember 2020), hlm. 147. 
11

 Ibid. 
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perkembangan  peserta  didik  dari  tahap  ke  tahap 

kehidupannya  sampai  mencapai  titik  kemampuan  

optimal.  Sementara fungsinya adalah menyediakan 

fasilitas yang dapat memungkinkan tugas pendidikan 

berjalan dengan lancar. 

2) Tujuan Pendidikan Islam 

     Aspek tujuan merupakan salah satu hal yang  

penting  dalam  pendidikan. Pendidikan adalah satu-

satu nya upaya dalam membentuk kepribadian 

manusia sesuai yang diharapkan. Oleh karenanya, 

para ahli pendidikan berpendapat bahwa tujuan 

pendidikan pada hakekatnya  merupakan rumusan-

rumusan dari berbagai harapan ataupun  keinginan 

manusia.
12

 

     Tujuan pendidikan tidak bisa di pisahkan dari 

tujuan hidup pendidik. Tujuan pendidikan Islam sama 

dengan tujuan hidup yang di tetapkan oleh Allah. Di 

dalam Q.S. adz-Dzariyat, ayat 56 Allah telah 

memberitahukan tujuan diadakannya atau 

dihidupkannya manusia  atau tujuan hidup manusia 

yaitu: 

ٍَّ ٱَخهَۡقُت  َوَيا َسَ ٱوَ  ۡنِج ٌِ  ۡۡلِ  )٦ ٥ الذاريات:) إَِلَّ ِنيَۡعبُُدو

Artinya: 

      “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan supaya mereka mengabdi kepada-

Ku.”)Q.S. adz-Dzariyat: 56) 
13

 

     Tujuan  dalam  pendidikan  Islam  dapat  dibagi 

menjadi dua yakni tujuan umum dan tujuan khusus. 

Dalam tujuan yang lebih tinggi tidak   tergantung   

pada   institusi   pendidikan   tertentu,   pada   tahap   

                                                     
12

 Hilda  Taba  dalam  Munzir  Hitami, Menggagas  Kembali  

Pendidikan  Islam (Yogyakarta:  Infinite Press, 2004), hlm. 32. 
13

 Departemen Agama RI, Al-Quran Al Karim dan Terjemahannya, 

(Semarang: PT Karya 

Toha Putra, 1996), hlm. 465 
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pendidikan tertentu,  jenis  pendidikan  atau  pada  

masa  atau  umur  tertentu.  Sedangkan  dalam tujuan  

umum dan khusus  dapat dikaitkan dengan institusi 

tertentu dan masa atau umur  tertentu.  

     Secara  ontologis  dalam  Islam,  hakikat  manusia 

adalah  makhluk ciptaan Allah. Sedangkan    menurut    

tujuan    umum pendidikan Islam  adalah terwujudnya   

manusia   sebagai   hamba   Allah.   Jadi   menurut   

Islam,   pendidikan haruslah  menjadikan  seluruh  

manusia  yang  menghambakan  kepada  Allah.  Yang 

dimaksud  menghambakan  diri  adalah  beribadah  

kepada  Allah.  Sebagaimana  dalam firman Allah 

Swt.
14

 

     Tujuan umum pendidikan Islam menurut Al-

Abrasyia dalah untuk mengadakan pembentukan 

akhlak yang mulia, persiapan untuk kehidupan dunia, 

persiapan  untuk  mencari  rezeki  dan  bermanfaat  

pada  tujuan - tujuan vokasional dan professional, 

menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajar dan 

memuaskan keinginan tahu (curiosity) dan 

memungkinkan untuk mengkaji ilmu itu sendiri, 

menyiapkan   pelajar   dari   segi   profesional,   

teknikal   dan   ketrampilan dalam menguasai profesi 

tertentu.
15

 

     Sedangkan menurut  Al-Ghazali,  yang  dikutip  

oleh  Fathiyah  Hasan  Sulaiman, tujuan umum 

pendidikan Islam tercermin dalam dua segi, yaitu 

Insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada 

Allah dan insan  purna  yang  bertujuan  mendapatkan  

kebahagiaan  hidup  didunia dan  di  akhirat.  

Pandangan  dunia  akhirat  dalam  pandangan  Al-

Ghazali adalah  menempatkan  kebahagiaan  dalam  

                                                     
14

 Ibid, hlm. 33. 
15

 Hasan Langgulung, Manusia dan Peradaban, Suatu Analisa 

Psikologi dan Pendidikan (Jakarta: Al Husna Zikra, 1995), hlm. 60-61. 
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proporsi  yang  sebenarnya. Kebahagiaan yan lebih 

miliki nilai universal, abadi, dan lebih hakiki itu lah 

yang diprioritaskan.
16

 

     Selanjutnya menurut Nahlawy, tujuan umum 

pendidikan Islam meliputi pendidikan   akal   dan   

persiapan   fikiran,   Allah   menyuruh   manusia 

merenungkan  kejadian  langit  dan  bumi  agar  dapat  

beriman  beriman kepada Allah, menumbuhkan 

potensi-potensi dan bakat-bakat asal pada kanak-

kanak, menaruh  perhatian  pada  kekuatan  dan  

potensi  generasi  muda  dan mendidik sebaik-

baiknya, baik laki-laki dan perempuan dan yang 

terakhir yaitu  berusaha  untuk  menyeimbangkan  

segala  potensi-potensi  dan  bakat-bakat manusia
17

 

     Dengan   demikian   dapat   dipahami   bahwa   

tujuan   pendidikan   Islam tersebut meliputi:  

1) Penekanan    pada    pencarian    ilmu    

pengetahuan,    penguasaan    dan pengembangan 

atas dasar ibadah kepada Allah Swt 

2) Penekanan pada nilai-nilai akhlak 

3) Pengakuan akan potensi dan kemampuan 

seseorang untuk berkembang dalam suatu 

kepribadian 

4) Mempersiapkan seseorang dari segi keagamaan 

menurut Al-Quran dan Sunah. 

5) Pengamalan ilmu pengetahuan atas dasar 

tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat 

manusia. 

4. Hakikat Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

     Hakikat dasar nilai - nilai pendidikan Islam adalah 

wawasan tajam terhadap sistem hidup Islam yang sesuai 

dengan kedua sumber pokok (Al-Quran dan Sunnah), yang 

                                                     
16

 Fathiyah  Hasan  Sulaiman, Sistem  Pendidikan  Versi  al-Ghazali, 

terj.  Fathur  Rahman, (Bandung:  al-Ma‟arif, 1986), hlm. 24. 
17

 Hasan Langgulung. Ibid 
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menjadi dasar bagi perumusan tujuan dan pelaksanaan 

Pendidikan Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-

Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi: 

َٰٓأَيُّهَا ٍَ ٱ يَ  ْا أَِطيُعىْا  نَِّري َ ٱَءاَيُُىَٰٓ ُسىلَ ٱَوأَِطيُعىْا  ّللَّ َزۡعتُۡى  ۡۡلَۡيسِ ٱَوأُْونِي  نسَّ ِيُُكۡىۖۡ فَئٌِ تََُ 

وُِ إِنَى  ِ ٱفِي َشۡيء  فَُسدُّ ُسىلِ ٱوَ  ّللَّ ٌَ بِ  نسَّ ِ ٱإٌِ ُكُتُۡى تُۡؤِيُُى نَِك َخۡيس   ۡۡلَِٰٓخِسٖۚ ٱ ۡنيَۡىوِ ٱوَ  ّللَّ َذ 

 (٩ ٥)النساء:  تَۡأِويًل  ٍُ َوأَۡحسَ 
Artinya: 

     Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 

kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, 

Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 

Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa: 59)
18

      

     Menurut Abidin Ibnu Ruslan, ada beberapa nilai 

fundamental dalam sumber pokok ajaran Islam yang harus 

dijadikan dasar bagi pendidikan Islam, yaitu: 

a. Aqidah 

b. Akhlak  

c. Penghargaan kepada akal 

d. Kemanusiaan 

e. Keseimbangan 

f. Rahmat bagi seluruh alam (Rahmatan lil‟alamin).
19

 

     Ini artinya, bahwa pendidikan Islam dalam 

perencanaan, perumusan, dan pelaksanaannya pada 

pembentukan pribadi yang berakidah Islam, berakhlak 

mulia, berpikiran bebas, untuk mengarahkan dan 

mengembangkan potensi manusia secara terpadu tanpa ada 

pemisahan. Seperti aspek jasmani dan rohani, akal dan 

hati, individu dan sosial, duniawiah dan ukhrawiah, dan 

                                                     
18

 Departemen Agama RI, Al-Quran Al Karim dan Terjemahannya, 

(Semarang: PT Karya 

Toha Putra, 1996), hlm. 81 
19

 Abidin Ibn Rusn, Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 132. 
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seterusnya. Karena pendidikan Islam mengarah pada 

pembentukan insan paripurna (insan kamil), yakni yang 

dapat menjadi rahmatan lil‟alamin, mampu memerankan 

fungsinya sebagai Abdullah dan kholifatullah.
20

 

     Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa 

pendidik Islam merupakan suatu proses pembentukan 

kepribadian seseorang yang berdasarkan kaidah dan 

syariat islam yang meliputi jasmani dan rohaniah sehingga 

mencapai tujuan awal terciptnya manusia yaitu sebagai 

khalifah dimuka bumi. 

5. Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

     Nilai Pendidikan Islam secara umum menurut 

Notonegoro ada tiga macam yaitu nilai  materil, nilai vital 

dan nilai rohaniah. Pertama nilai materil yakni segala  

sesuatu  yang  berguna  bagi  kehidupan  jasmani  manusia 

atau kebutuhan raga manusia. Kedua nilai  vital yakni 

segala  sesuatu  yang  berguna  bagi  manusia  untuk  dapat 

mengadakan  kegiatan  atau  aktivitas.  Contohnya  

kalkulator  bagi  bendahara kelas, Buku paket bagi siswa 

saat belajar. Terakhir nilai  kerohanian  yakni  segala  

sesuatu  yang  berguna  bagi  rohani  manusia. Contohnya  

berzikir,  mengingat  Allah,  Membaca  Al-Qur”an dan 

sholat. Nilai kerohanian dibedakan menjadi beberapa 

yaitu:
21

 

a. Nilai   kebenaran   yang   bersumber   dari   akal   

(rasio,   budi   dan   cipta    manusia) 

b. Nilai  keindahan  atau  nilai  esteti,  yang  bersumber  

pada  unsur kehendak manusia 

c. Nilai  moral  atau  nilai  kebaikan  yang  bersumber  

pada  unsur  kehendak manusia 

d. Nilai  religius  yang  merupakan  nilai  kerohanian  

                                                     
20

 Hasbi Siddiq, “Hakikat Pendidikan Islam”, Jurnal Kependidikan, 

Vol. 8 No. 1 (April 2016), hlm. 94. 
21

 Nurul Indana,Dkk, “Nilai Nilai Pendidikan Islam”, Jurnil,Vol. 2 

No.2 (Maret 2020), hlm. 111. 
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yang  besifat  mutlak,  dan tidak pernah salah, yang 

bersumber langsung dari Tuhan.
22

 

     Secara umum, nilai - nilai pendidikan Islam dibagi 

menjadi tiga yaitu sebagai berikut : 

a. Nilai Iman 

     Iman adalah keyakinan penuh yang dibenarkan 

oleh hati, diucapakan oleh lidah  dan  diwujudkan  

oleh  amal  perbuatan.  Keimanan  juga  untuk  

mengajak manusia  kejalan  yang  benar  sesuai  

dengan  perintah  Allah  SWT.  Mengesahkan Allah 

dalam menjalankan ibadah apapun.
23

 

     Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami 

bahwa nilai iman adalah suatu  keyakinan penuh 

didalam diri seseorang dalam menjalankan ibadahnya 

bahwa tuhan hanya satu yaitu Allah SWT, memahami 

dan meyakini bahwa tujuan kita diciptakan dimuka 

bumi ini yaitu sebagai khalifah yang selalu taat pada 

perintah Allah SWT. 

b. Nilai Ibadah 

     Ibadah  adalah  suatu  wujud  perbuatan  yang  di  

landasi  rasa  pengabdian kepada Allah SWT. Ibadah 

juga merupakan kewajiban agama Islam yang tidak 

bisa   diciptakan   dari   aspek   keimanan.   Keimanan   

merupakan   pundamen, sedangkan ibadah merupakan 

manifestasi dari keimanan tersebut. Menurut 

Nurcholis Majid, pengertian yang lebih luas, ibadah 

mencangkup keseluruhan  kegiatan  manusia  dalam  

hidup  di  dunia  ini,  termasuk  kegiatan “duniawi” 

sehari-hari,  jika  kegiatan  itu  dilakukan  dengan  

sikap  batin serta  niat pengabdian dan penghambaan 

diri kepada Tuhan, yakni sebagai tindak bermoral.
24
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 Abdul Mujib, Pendidikan Islam, (Bandung: Trigenda, 1993), hlm. 
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     Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami 

bahwa nilai ibadah adalah segala kegiatan manusia 

yang dilakukan didunia ini dalam rangka mencari 

ridho Allah semata. Nilai-nilai tersebut yaitu 

menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi 

segala larangan-Nya, contoh nilai-nilai ibadah 

tersebut yaitu seperti melaksanakan sholat, 

bersedekah, membaca Al-Qur‟an dan lain sebagainya. 

c. Nilai Akhlak 

     Pendidikan  Akhlak  adalah  bagian  yang  tidak  

dapat  dipisahkan  dari pendidikan agama, karena baik 

menurut akhlak, baik pula menurut agama, dan yang  

buruk  menurut  ajaran  agama  buruk  juga  menurut  

akhlak.  Aklak  juga merupakan  realisasi  dari  

keimanan  yang  dimiliki  oleh  seseorang.  Dalam 

kamus besar bahasa Indonesia kata akhlak diartikan 

sebagai budi pekerti, watak, tabi‟at.
25

 

     Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami 

bahwa nilai akhlak adalah semua perilaku atau watak 

seseorang yang dia realisasikan berdasarkan 

keimanannya. Nilai-nilai akhlak tersebut berupa 

perilaku-perilaku terpuji pada diri seseorang seperti 

jujur, disiplin, bertanggung jawab, dapat dipercaya, 

rajin menabung dan lain sebagainya seperti yang 

tertera pada dasa dharma pramuka. 

6. Karakteristik Pendidikan Islam 

     Karakteristik berasal dari kata “characteristic” yang 

berarti sifat yang khas. Atau bisa diambil pengertian 

bahwa karakteristik adalah suatu sifat khas yang 

membedakan dengan yang lain. Karakter adalah ciri khas 

yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas 

tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian atau 

benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang 

                                                                                                                   
Para madina, 1995), hlm. 57. 

25
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mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, 

berucap, dan merespon sesuatu. 
26

 

     Salah satu karakteristik pendidikan Islam menurut 

Imam Al-Ghazali yaitu proses pendidikan Islam yang 

berkelanjutan dan berangsur-angsur, mengapa pendidikan 

itu harus mengalami proses? karena pendidikan itu sebuah 

usaha yang dilakukan manusia dewasa untuk membuat 

seseorang mengerti, memahami, mempraktikkan. 

Pengetahuan tersebut baik dari segi kognitif, afektif, 

psikomotorik, dan membutuhkan waktu yang lama untuk 

mengetahui hasil dari proses pendidikan tersebut.
27

 

     Jadi, karakteristik pendidikan Islam adalah sifat yang 

khas dan berbeda dari yang lain tentang proses bimbingan 

jasmani, rohani yang berdasarkan pada ajaran-ajaran Islam 

dan memindahkan pengetahuan serta nilai nilai Islam 

untuk beramal di dunia dan akhirat. Karakteristik 

pendidikan Islam versi Al-Ghazali, bahwa pendidikan itu 

tidak memberatkan untuk dipelajari seutuhnya, melainkan 

manusia untuk mempelajarinya dilaksanakan secara 

berangsur-angsur atau setahap demi setahap. 

     Hal tersebut untuk memudahkan manusia dalam 

mempelajari ilmu. Dalam proses pendidikan di  Indonesia 

mengenal istilah jenjang pendidikan. Hal tersebut terdapat 

di Kementerian Pendidikan yaitu jenjang pendidikan SD, 

SMP, SMA/SMK dan perguruan tinggi. Dan di 

Kementerian Agama yaitu MI, MTs, MA, dan perguruan 

tinggi Agama Islam. Jenjang-jenjang pendidikan tersebut 

menandakan bahwa pendidikan ditempuh secara bertahap, 

tidak ditempuh secara sekaligus.
28

 

     Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa 

pendidikan di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenjang 

                                                     
26

 H. Hasbullah, “Karakteristik Pendidikan Islam Menurut Imam Al-

Ghazali”,  Jurnal PIAUD, Vol. 3 No.2 (2018), hlm. 83. 
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yaitu di Kementerian Pendidikan yaitu jenjang pendidikan 

SD, SMP, SMA/SMK dan perguruan tinggi. Dan di 

Kementerian Agama yaitu MI, MTs, MA, dan perguruan 

tinggi Agama Islam yang bertujuan agar mempermudah 

pembelajaran peserta didik. 

C. Kegiatan Pramuka 

1. Pengertian Kegiatan Pramuka 

     Kegiatan pramuka yaitu kegiatan luar sekolah pemisah 

atau sebagian ruang lingkup pelajaran yang diberikan di 

sekolah, tidak merupakan bagian integral dari mata 

pelajaran yang sudah ditetapkan dalam kurikulum. 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kegiatan pramuka 

adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan diluar pendidikan 

formal yang ditujukan sebagai kegiatan tambahan.
29

 

     Kegiatan pramuka bisa juga diartikan yaitu kegiatan 

luar sekolah pemisah atau sebagian ruang lingkup 

pelajaran yang diberikan di sekolah, tidak merupakan 

bagian integral dari mata pelajaran yang sudah ditetapkan 

dalam kurikulum. Menurut Abdul Rachman Saleh, 

kegiatan pramuka merupakan kegiatan pembelajaran yang 

diselenggarakan di luar jam pelajaran yang disesuaikan 

dengan kebutuhan pengetahuan, pengembangan, 

bimbingan dan pembiasaan siswa agar memiliki 

kemampuan dasar penunjang.
30

 

     Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa 

bahwa kegiatan pramuka merupakan kegiatan siswa yang 

diselenggarakan di luar jam pelajaran yang bertujuan 

untuk menunjang potensi peserta didik serta 

mengembangkan kepribadian siswa melalui berbagai 

bidang. 

     Kegiatan pramuka adalah salah satu dari sekian 
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 Sudirman Anwar, Management of Student Development, (Riau: 

Yayasan Indragiri, 2015), hlm. 46. 
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ekstrakurikuler yang ada. Terdapat tiga istilah dalam 

ekstrakurikuler ini yaitu pramuka, kepramukaan dan 

gerakan pramuka. Pramuka merupakan sebutan bagi 

anggota gerakan pramuka, yang meliputi pramuka siaga, 

pramuka penggalang, pramuka penegak dan pramuka 

pandega. Kelompok anggota lain yaitu Pembina pramuka, 

andalan, pelatih, pamong saka, staff kwartir dan majelis 

pembimbing.
31

 

     Dari pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa 

kegiatan pramuka adalah kegiatan di luar jam pelajaran 

yang tidak termasuk ke dalam kurikulum yang merupakan 

kegiatan menyenangkan, menarik dan sehat yang bertujuan 

untuk membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang 

lebih baik lagi kedepannya yang sesuai dengan tujuan 

awalnya. 

2. Pengertian Pramuka, Kepramukaan dan Gerakan 

Pramuka 

a. Pengertian Pramuka 

     Pramuka adalah sebuah sebutan bagi anggota 

gerakan pramuka yang meliputi praka siaga, pramuka 

penggalang, pramuka penegak dan pramuka pandega. 

Kelompok anggota yang lain adalah pembina 

pramuka, andalan, pelatih, pamong saka, staf kwartir 

dan majelis pembimbing. Seorang pramuka harus 

telah dilantik menjadi anggota garakan pramuka 

dengan mengucapkan satya (janji) pramuka.
32

 

     Pramuka adalah singkatan dari praja muda karana 

yang artinya orang orang berjiwa muda dan suka 

berkarya, kata berjiwa muda disini merupakan ukuran 

semangat untuk maju. Pramuka bisa juga diartikan 

orang yang menjadi anggota gerakan pramuka baik 

                                                     
31
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itu sebagai peserta didik maupun anggota dewasa.
33

 

     Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami 

bahwa pramuka adalah seseorang yang menjadi 

anggota  gerakan pramuka yang dimana memiliki 

sifat berjiwa muda dan suka berkarya baik usia muda 

maupun usia tua. 

b. Pengertian Kepramukaan 

     Kepramukaan adalah proses pendidikan diluar 

lingkungan sekolah dan diluar limgkungan keluarga 

dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, 

sehat, teratur, praktis yang dilakukan di alam terbuka 

dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode 

kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan 

watak, akhlak dan budi pekerti luhur.
34

 

     Kepramukaan ini pertama kali dicetuskan oleh 

Robert Stephenson Smith Baden Powel dan Wiliam 

Alexander Smith pada tahun1907 ketika mengadakan 

perkemahan kepanduan pertama (dikenal sebagai 

jambore) di Kepulauan Browsea, Inggris. 

Kepramukaan kemudian berkembang keseluruh 

penjuru dunia termasuk ke Indonesia.
35

 

     Kepramukaan bisa juga diartikan sebagai nama 

kegiatan yang ada di dalam pramuka itu sendiri, 

kegiatan yang dimaksudkan disini adalah kegiatan 

yang menarik dan mengandung pendidikan. ada 

banyak sekali kegiatan yang ada di pramuka yang 

sasaran akhirnya adalah untuk pembentukan watak.
36

 

c. Pengertian Gerakan Pramuka 

     Gerakan pramuka adalah wadah atau organisasi 
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tempat pramuka itu berkumpul dan menyelesaikan 

masalah secara bersama. Tingkatan organisasi ini 

misalnya seperti gerakan pramuka kwartir daerah, 

gugus depan dan lain sebagaimuya, atau bisa juga 

dikatakan sebagai suatu organisasi pendidikan yang 

keanggotaannya bersifat sukarela, tidak membeda - 

bedakan suku, ras, golongan maupun agama.
37

 

     Gerakan pramuka merupakan satu - satunya wadah 

(organisasi) berdadan hukum yang berhak 

menyelenggarakan kepramukaan di Indonesia. 

Gerakan pramuka berkedudukan di Ibu Kota Negara 

Republik Indonesia dan didirikan untuk waktu yang 

tidak ditentukan serta ditetapkan dengan surat 

keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 

tahun 1961 tanggal 20 Mei, sebagai kelanjutan dan 

pembaharuan gerakan kepanduan nasional 

Indonesia.
38

 

     Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui 

bahwa Pramuka adalah mengacu pada orangnya, 

Kepramukaan mengacu pada nama kegiatannya dan 

yang terakhir yaitu Gerakan Pramuka yaitu mengacu 

pada organisasinya. 

3. Macam-Macam Kegiatan Pramuka 

     Kegiatan pramuka sangat banyak sekali jenisnya, 

namun pada kesempatan kali ini penulis akan membahas 

tentang kegiatan pramuka yang ada pada jenjang penegak 

(SMA) yakni antara lain: 

1) Latihan Rutin 

     Latihan rutin adalah suatu kegiatan yang 

dilaksanakan secara teratur dan terkonsep yang 

dilaksanakan satu minggu sekali yang bertujuan 

mengembangkan minat dan bakat peserta didik yang 

                                                     
37
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mengikuti kegiatan pramuka. Latihan rutin ini 

mencakup seperti pionering, PBB, semaphore, sandi-

sandi, kesenian dan kebudayaan, cara bertahan hidup 

dialam liar, keagamaan dan lain sebagainya. 

2) Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) 

     Latihan dasar kepemimpinan atau sering disebut 

dengan LDK adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan 

oleh dewan ambalan yang ditujukan untuk anggota 

yang baru bergabung dengan tujuan agar memiliki 

kemampuan awal yang baik dan agar mengenali 

karakter dari setiap anggota baru. Kegiatan ini 

biasanya dilakukan dialam bebas yang berawal dari 

sekolah dan bertujuan kesuatu tempat seperti hutan 

atau kebun melalui heaking dan nantinya kembali lagi 

kesekolah. 

3) Pengambilan Ambalan 

     Pengambilan Ambalan adalah kegiatan yang 

dilaksanakan satu tahun sekali dan ditujukan kepada 

peserta didik yang sudah gabung diambalan dan 

sudah mengikuti latihan dasar kepemimpinan. 

Kegiatan ini wajib diikuti oleh setiap anggota agar 

mereka mempunyai identitas yang jelas, kegiatan ini 

biasanya dilaksanakan diluar sekolah dan mempunyai 

susunan acara yang terstruktur. 

4) Latihan Gabungan 

     Latihan gabungan adalah suatu kegiatan yang 

dilaksanakan oleh dua ambalan yang bekerja sama 

dalam rangka membuat suatu kegiatan yang akan 

diikuti oleh anggota kedua belah pihak yang bertujuan 

untuk menjalin tali persaudaraan dan menambah 

wawasan. Kegiatan ini hampir sama dengan latihan 

rutin namun lebih terstruktur dan biasanya ada 

heakingnya serta kegiatan ini  diikuti oleh dua 

sekolah yang berbeda. 
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5) Hut Gudep 

     Hut Gudep adalah suatu kegiatan rutinan yang 

dilaksanakan setiap tahun yang bertujuan untuk 

perayaan hari jadi suatu ambalan. Kegiatan ini 

biasanya dilakukan disekolah dan termasuk acara 

formal serta melibatnya banyak orang seperti anggota, 

purna dan pembina. Kegiatan ini sangat berguna 

dalam menjalin tali silaturahmi karena setiap 

angkatan akan hadir di dalam acara tersebut. 

6) Buka Bersama dan Bakti Sosial 

     Buka bersama dan bakti sosial adalah suatu 

kegiatan yang dilaksanakan pada saat bulan ramadhan 

yang bertujuan untuk mengajarkan kepada anggota 

untuk saling berbagi kepada orang-orang yang 

membutuhkan dan kegiatan ini sekaligus menjadi 

ajang silaturahmi di acara buka bersamanya bagi 

semua anggota baik yang masih aktif disekolah 

maupun yang sudah tamat dan mejadi alumni. 

7) Pengajian 

     Pengajian adalah suatu kegiatan keagamaan yang 

dilaksanakan oleh dewan ambalan dengan cara 

bekerja sama dengan ekstrakurikuler rohis yang 

bertujuan untuk memperdalam ilmu agama sekaligus 

bersilaturahmi dengan ekstrakurikuler rohis. Kegiatan 

ini biasa diadakan dengan mendatangkan ustad atau 

pun tokoh agama disekitaran sekolah dan acaranya 

termasuk formal dan terkonsep. 

8) Perkemahan Bantara dan Laksana 

     Perkemahan bantara dan laksana adalah suatu 

kegiatan bagi anggota yang ingin melanjutkan 

tingkatan yaitu bagi kelas XI bantara dan kelas XII  

laksana. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari 

diluar sekolah yaitu biasanya ditempat wisata yang 

bernuansa hutan lindung. Kegiatan ini biasanya 

pesertanya dilepas dari sekolah dan mereka berjalan 
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sampai kelokasi dengan mengikuti arahan panitia. 

9) Masa Pergantian Jabatan 

     Masa pergantian jabatan adalah suatu kegiatan 

peralihan jabatan dari angkatan yang sedang 

memimpin ke angkatan yang akan memimpin 

kedepannya atau bisa disingkat pemilihan ketua 

ekstrakurikuler baru. Kegiatan ini dilaksanakan 

disekolah dengan peserta anggota, pelatih, pembina 

dan para alumni karena pemilihan ketua ini 

dilaksanakan secara musyawarah. 

4. Tujuan dan Fungsi Kegiatan Pramuka 

a. Tujuan Kegiatan Pramuka 

     Sesuai dengan keputusan Presiden No. 238 Tahun 

1961 yang menetapkan bahwa gerakan pramuka 

sebagai satu-satunya badan yang diberi tugas dan 

wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan 

kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. 

Pendidikan kepramukaan ini dilaksanakan di luar 

lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga 

yang tujuannya sebagaimana dijelaskan dalam 

Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

Gerakan Pramuka Permendikbud Nomor 63 Tahun 

2014 Tentang Kepramukaan bahwa:
39

 

     Gerakan pramuka bertujuan mendidik anak-anak 

dan pemuda Indonesia dengan menggunakan prinsip-

prinsip Dasar Metodik Pendidikan Kepramukaan 

yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, 

kepentingan dan perkembangan bangsa dan 

masyarakat Indonesia. Pembinaan dan pendidikan 

yang diselenggarakan dalam kegiatan pramuka 

bertujuan untuk mendidik anak-anak dan pemuda 

Indonesia agar mereka menjadi : 
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1) Manusia berwatak, berkepribadian, dan berbudi 

luhur yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

yang Maha Esa, kuat mental dan tinggi moral, 

tinggi kecerdasan dan mutu ketrampilannya, 

serta kuat dan sehat jasmaninya. 

2) Warga Negara Republik Indonesia yang berjiwa 

Pancasila, setia dan patuh kepada Negara 

Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi 

anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang 

dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri 

serta bersama-sama bertanggung jawab atas 

pembangunan bangsa dan negara.
40

 

     Dengan demikian pramuka merupakan wadah 

pembinaan bagi pemuda dan anak-anak agar memiliki 

karakter yang baik serta berbudi luhur dan dapat 

bertanggung jawab atas dirinya, masyarakat serta 

negara. 

     Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 Tentang 

Implementasi Kurikulum 2013, dijelaskan bahwa 

tujuan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka pada satuan 

pendidikan adalah untuk meningkatkan kemampuan 

kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik serta 

mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam 

upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia 

seutuhnya.
41

 

b. Fungsi Kegiatan Pramuka 

     Menurut  Lord Baden Powell tentang 

kepramukaan adalah suatu permainan yang 

menyenangkan di alam terbuka, dimana tempat orang 

                                                     
40
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dewasa dan anak-anak pergi bersama-sama, 

mengadakan pengembaraan bagaikan kakak beradik, 

membina kesehatan dan kebahagian, keterampilan 

dan kesediaan untuk memberikan pertolongan bagi 

yang membutuhkan. Permendikbud  No 63 Tahun 

2014 Tentang Kepramukaan, kepramukaan 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1) Kegiatan Menarik Bagi Anak dan Pemuda 

     Kegiatan menarik yang dimaksudkan disini 

adalah kegiatan yang menyenangkan dan 

mengandung pendidikan serta mempunyai tujuan 

dan aturan permainan yang jelas dan bukan 

sekedar permainan yang hanya bersifat hiburan 

saja. Kegiatan yang menarik ini harus ditujukan 

dari pencapaian tujuan pendidikan kepramukaan. 

Dengan model pendidikan yang seperti ini, 

diharapkan akan lebih mudah dalam mencapai 

tujuan.  

     Karena anak didik diberikan keleluasaan 

bergerak dengan menghindari hal-hal yang 

merugikan diri sendiri dan masyarakat dengan 

tetap ada pengawasan dari pihak Pembina atau 

orang dewasa. 

 

2) Pengabdian Bagi Orang Dewasa 

     Bagi orang dewasa, kepramukaan bukan lagi 

permainan, melainkan suatu tugas yang 

memerlukan keikhlasan, kerelaan dan 

pengabdian. Orang dewasa mempunyai 

kewajiban untuk secara sukarela membaktikan 

dirinya demi suksesnya pencapaian tujuan 

organisasi Gerakan Pramuka. 

3) Alat Bagi Masyarakat dan Organisasi 

     Pendidikan kepramukaan berfungsi sebagai 

alat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 
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masyarakat setempat dan sebagai alat bagi 

organisasi untuk mencapai tujuan organisasiya. 

Jadi kegiatan pramuka yang diberikan sebagai 

latihan berkala dalam satuan gerakan pramuka 

ini sekedar alat saja dan buka tujuan. Dengan 

demikian, kepramukaan sebagai proses 

pendidikan harus merupakan kegiatan yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan bernilai 

pendidikan.
42

 

5. Prinsip Dasar dan Metode Pendidikan Kepramukaan 

a. Prinsip Dasar Kepramukaan 

     Nasrudin menjelaskan prinsip dasar kepramukaan 

sebagai norma hidup seorang anggota gerakan 

pramuka, ditanamkan dan ditumbuh kembangkan 

melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri 

pribadinya dengan dibantu oleh pembina, sehingga 

pelaksanaan dan pengalamannya dilakukan dengan 

penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggung 

jawab serta keterikatan moral, baik sebagai pribadi 

maupun anggota masyarakat.
43

 

     Prinsip dasar kepramukaan ada empat yaitu 

keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, kepedulian terhadap bangsa dan tanah air, 

sesama hidup dan alam seisinya, kepedulian terhadap 

diri pribadinya dan ketaatan kepada kode kehormatan 

pramuka.
44

 

     Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menjelaskan 

fungsi prinsip dasar kepramukaan ada lima yaitu 

norma hidup anggota gerakan pramuka, landasan 

kode etik gerakan pramuka, landasan sistem nilai 
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gerakan pramuka, pedoman dan arah pembinaan 

kaum muda anggota gerakan pramuka dan landasan 

gerakan dan kegiatan pramuka mencapai sasaran dan 

tujuannya.
45

 

     Dengan itu prinsip dasar kepramukaan hendaknya 

dapat ditanamkan secara mendalam, karena semua 

prilaku anggota gerakan pramuka akan dijiwai 

olehnya. Selain itu prinsip dasar kepramukaan 

merupakan ciri khas yang membedakan kepramukaan 

dari pendidikan lainnya. 

b. Metode Pendidikan Kepramukaan 

     Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menjelaskan 

bahwa metode kepramukaan adalah cara memberikan 

pendidikan kepada peserta didik melalui kegiatan 

menarik, menyenangkan dan menantang, yang 

disesuaikan kondisi, situasi dan kegiatan peserta 

didik.  Metode kepramukaan merupakan cara belajar 

yang progesif melalui: 

1) Pengalaman kode kehormatan pramuka 

2) Belajar sambil melakukan 

3) Sistem beregu 

4) Kegiatan yang menarik dan menantang di alam 

terbuka yang mengandung pendidikan yang 

sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani 

anggota muda 

5) Kegiatan dialam terbuka 

6) Kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap 

kegiatan 

7) Sistem tanda kecakapan 

8) Sistem satuan terpisah untuk putera dan puteri 

9) kiasan dasar 

     Pelaksanaan metode kepramukaan pada 
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hakekatnya tidak dapat dilepas dari prinsip dasar 

kepramukaan. Metode kepramukaan sebagai suatu 

sistem terdiri atas unsur-unsur pengalaman kode 

kehormatan, belajar sambil melakukan, sistem 

berkelompok, kegiatan yang menantang yang 

mengandung pendidikan, kegiatan di alam terbuka, 

sistem tanda percakapan, sistem satuan terpisah untuk 

putera dan puteri dan sistem among.
46

 

c. Kode Kehormatan Pramuka 

     Kode kehormatan adalah suatu norma (aturan) 

yang menjadi ukuran kesadaran mengenai akhlak 

(budi pekerti) yang tersimpan dalam hati seseorang 

yang menyadari harga dirinya. Kode kehormatan 

pramuka adalah suatu norma dalam kehidupan 

pramuka yang menjadi ukuran atau standar tingkah 

laku pramuka di masyarakat. Kode kehormatan bagi 

pramuka disesuaikan dengan golongan usia 

perkembangan rohani dan jasmani peserta didik.
47

 

Kode kehormatan bagi Pramuka Siaga 

1) DWISATYA bagi pramuka siaga  

Demi kehormatanku aku berjanji akan 

bersungguh-sungguh:  

a) Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

menuruti aturan keluarga. 

b) Setiap hari berbuat kebaikan.  

2) DWIDARMA pramuka siaga 

a) Siaga itu patuh pada ayah dan ibundanya 

b) Siaga itu berani dan tidak putus asa
48
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Kode kehormatan bagi Pramuka Penggalang  

1) TRI SATYA 

Demi kehormatanku aku berjanji akan 

bersungguh-sungguh: 

a) Menjalankan kewajibanku terhadap tuhan 

Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan mengamalkan Pancasila 

b) Menolong sesama hidup dan 

mempersiapkan diri membangun 

masyarakat 

c) Menepati Dhasadarma 

2) DASADHARMA 

Pramuka itu: 

a) Takwa terhadap tuhan Yang Maha Esa 

b) Cinta alam dan kasih sayang sesame 

manusia 

c) Patriot yang sopan dan ksatria 

d) Patuh dan suka bermusyawarah 

e) Rela menolong dan tabah 

f) Rajin terampil dan gembira 

g) Hemat cermat dan bersahaja 

h) Disiplin berani dan setia 

i) Bertanggunngjawab dan dapat dipercaya 

j) Suci dalam pikiran perkataan dan 

perbuatan
49

 

 

Kode kehormatan bagi Pramuka Penegak, Pramuka 

Pandega dan Anggota Dewasa 

1) TRI SATYA 

Demi kehormatanku aku berjanji akan 

bersungguh-sungguh: 

a) Menjalankan kewajibanku terhadap tuhan 

Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik 

                                                     
49

 Ibid, hlm. 20 



55 

 

 

 

Indonesia dan mengamalkan Pancasila 

b) Menolong sesama hidup dan ikut serta 

membangun masyarakat 

c) Menepati Dhasadarma 

2) DASA DHARMA (sama dengan Dasa Dharma 

untuk Pramuka Penggalang).
50

 

d. Bentuk Bentuk Kegiatan Kepramukaan 

     Kegiatan pramuka diharapkan peserta didik yang 

mengikuti mendapat berbagai keterampilan maupun 

pengetahuan yang dapat membentuk watak pada 

peserta didik. Keterampilan kepramukaan merupakan 

materi yang diperoleh seorang pramuka dari kegiatan 

yang diikutinya. Menurut Permendikbud  No 63 

Tahun 2014 tentang kepramukaan, menyebutkan 

berbagai macam-macam kegiatan keterampilan dalam 

kepramukaan yang dapat membentuk karakter peserta 

didik, termaksuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan sebagai berikut:
51

 

1) Keterampilan Tali – Temali 

2) Keterampilan Pertolongan Pertama Gawat 

Garurat (PPGD) 

3) Ketangkasan Pionering 

4) Keterampilan Morse dan Semaphore 

5) Keterampilan Membaca Sandi Pramuka 

6) Penjelajahan dengan Tanda Jejak 

7) Kegiatan Pengembaraan 

8) Keterampilan Baris-Berbaris (KBB) 

9) Keterampilan Menentukan Arah
52
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D. Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Kegiatan 

Pramuka 

     Internalisasi nilai-nilai pendidikan islam pada kegiatan 

pramuka adalah suatu proses penanaman nilai-nilai pendidikan 

islam yang mencakup nilai iman, nilai ibadah dan nilai akhlak 

pada diri peserta didik melalui berbagai kegiatan pramuka 

seperti latihan rutin, pengambilan ambalan, latihan dasar 

kepemimpinan, berkemah dan lain sebagainya. 

     Proses internalisasi tersebut tentunya bertujuan agar peserta 

didik dapat memahami makna dari nilai-nilai pendidikan islam 

tersebut karena jika proses penginternalisasian tersebut 

dilakukan dengan baik serta menggunakan strategi yang tepat 

maka akan menghasilkan karakter atau pribadi yang baik 

didalam diri peserta didik. Oleh sebab itu, pada saat proses 

penginternalisasian seseorang yang akan melakukan proses 

penginternalisasian harus menggunakan strategi yang tepat. 

     Dalam hal ini menurut Syafi‟i Ma‟arif proses 

penginternalisasian nilai-nilai pendidikan islam pada kegiatan 

pramuka akan lebih menghasilkan dampak yang lebih baik 

pada peserta didik yaitu menggunakan strategi pembiasaan dan 

keteladanan karena dengan strategi ini peserta didik akan lebih 

bisa memahami dan mengerti proses internalisasi tersebut yang 

diakibatkan pada saat prosesnya peserta didik dapat melihat 

langsung contoh kongkritnya serta dapat langsung melakukan 

pembiasaan.
53

 

     Penginternalisasian nilai-nilai pendidikan islam pada 

kegiatan pramuka menggunakan strategi pembiasaan dan 

keteladanan dimulai dari pembina dan pelatih memberikan 

contoh-contoh yang kongkrit terkait nilai-nilai pendidikan 

islam baik dari nilai iman seperti meyakini bahwa Allah selalu 

mengawasi kita dalam setiap kegiatan, nilai ibadah seperti 

selalu melaksanakan ibadah sholat serta nilai akhlak seperti 

selalu nerperilaku baik. 
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     Setelah peserta didik melihat contoh kongkritnya lalu 

pembina dan pelatih memberikan arahan untuk melakukan 

pembiasaan didalam diri dan peserta didikpun melakukan 

pembiasaan didalam diri. Selanjutnya pelatih dan pembina 

melakukan pengawasan berkala terhadap peserta didik agar 

dapat mengetahui apakah proses penginternalisasian tersebut 

dapat menghasilkan dampak yang baik didalam diri peserta 

didik. Jika hasilnya baik maka proses penginternalisasian 

tersebut menggunakan strategi yang tepat namun jika hasilnya 

kurang baik maka pelatih dan pembina dapat mencari tahu apa 

yang menjadi penyebabnya dan dapat menumukan solusinya.
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