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BAB IV  

PESAN DAKWAH PADA DASA DARMA PRAMUKA DALAM 

PEMBENTUKAN KARAKTER KEAGAMAAN SISWA DI MAN 1 

PESAWARAN 

 

A. Pesan Dakwah Pada Dasa Darma Pramuka 

       Berdasarkan paparan-paparan pada bab sebelumnya, maka dapat dilihat jelas 

adanya hubungan yang terjadi antara pesan dakwah dengan dasa darma Pramuka. 

Adapun pesan-pesan dakwah pada dasa darma adalah sebagai berikut : 

a. Pesan dakwah yang mengandung Aqidah atau keyakinan dan Pesan dakwah 

yang mengandung muataan Syariah terdapat pada darma pertama yaitu: : 

Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taqwa adalah pakaian jasad batin atau 

roh. la adalah amalan jiwa atau roh. Taqwa adalah perkara dalaman dan banyak 

melibatkan amalan hati. Dalam bahasa Arab, Taqwa berasal dari perkataan 

waqa-yaqi-wiqoyah yang artinya memelihara. seperti yang termaktub dalam Al 

Qur’an surat Tahrim ayat 6 : 

                            

                          

 

  Artinya:"Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu memelihara 

diri kamu dan keluarga kamu dari api Neraka." (At Tahrim: 6)   
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        Jika sungguh-sungguh diamalkan dan dihayati, akan lahir sifat-sifat 

mahmudah (sifat baik) seperti jujur, adil, benar, berkasih sayang, lemah 

lembut, pemurah, tawadhuk, pemalu, tenggang rasa, berperikemanusiaan, 

sabar, redha, tawakal, mengutamakan orang lain, pemaaf, amanah, tekun, 

rajin, lapang dada, bekerjasama, simpati, belas kasihan dan sebagainya. 

Dalam QS-Al Imron ayat 102 Allah SWT berfirman : 

                          

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah  

sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali 

kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam”. (QS-Al 

Imron ayat 102) 

b. Pesan dakwah yang mengandung muatan Akhlak terdapat pada darma 

kedua hingga darma ke sepuluh yaitu : 

1) Cinta Alam Dan Kasih Sayang Sesama Manusia 

        Cinta dan kasih sayang adalah apabila manusia dapat ikut merasakan 

suka dan derita alam sekitarnya khususnya manusia. Kasih sayang sesama 

manusia tidak lepas dari perwujudan kerendahan diri manusia sebagai 

makhluk terhadap keagungan pencipta-Nya.  

        Berkaitan dengan cinta Alam Allah SWT berfirman dalam Q.S. Arrum 

ayat 41: 
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Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 

jalan yang benar).  

 

       Pada ayat diatas dijelaskan bahwasannya apa yg diperbuat manusia 

terhadap alam akan mempengaruhi keadaan alam yang imbasnya akan 

terkena manusia, secara tida langsung Allah SWT memerintahkan agar 

manusia dapat menjaga alam agar tidak terjadi kerusakan yang dapat 

merugikan manusia itu sendiri. 

 

       Sedangkan kasih sayang sesama manusia di kaitkan dengan firman 

Allah SWT dalam QS. Al-hujarat ayat 10 

                             

 

Artinya :  Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan 

takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.  

       Ayat diatas menganjurkan manusia untuk saling menyayagi sesame 

manusia, memafkan yang salah dan meminta maaf jika merasa salah agar 

kembalinya hubungan baik antara manusia, karena sesungguhnya 

manusia adalah bersaudara. 



66 
 

2) Patriot Yang Sopan Dan Kesatria 

        Patriot itu sendiri adalah sikap dimana kita sebagai putra-putri 

Indonesia memiliki keberanian, pantang menyerah dan rela berkorban 

demi bangsa dan negara dan menanamkan prinsip kepahlawanan didalam 

jiwa kita. 

        Sedangkan sikap sopan adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil 

pergaulan sekelompok itu. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa 

yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, 

lingkungan, atau waktu. 

       Sikap kestria adalah sikap memiliki tanggung jawab, menegakkan 

keadilan dan kebenaran, lugas, serta cekatan.  

       Berkaitan dengan hal diatas Allah SWT berfirman dalam Q.S 

Ibrahim ayat 35  

                             

 

Artinya : Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, 

jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku 

beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala.  

 

       Dalam ayat diatas dejelaskan tentang betapa cintanya nabi Ibrahim 

terhadap islam dan kota mekah, hal ini dapat dijadikan acuan kepada 

manusia untuk mencintai islam dan tanah air. 

3)  Patuh Dan Suka Bermusyawarah 
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       Patuh berarti setia dan bersedia melakukan sesuatu yang sudah 

disepakati dan ditentukan. Musyawarah adalah laku utama seorang 

democrat yang menghormati pendapat orang lain. Sebagaimana Firman 

Allah SWT dalam Q.S Annisa ayat 49: 

                          

Artinya: Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap 

dirinya bersih?. Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang 

dikehendaki-Nya dan mereka tidak aniaya sedikitpun.  

 

       Ayat diatas menjelaskan tentang larangan manusia untuk merasa 

heran melihat orang-orang kafir yang selalu mengada-ada dalam perbuatan 

mereka karena Allah telah jelaskan buruknya perbuatan mereka, tetapi 

mereka malah menganggapnya baik. Mereka memuji diri sendiri dengan 

mengaku sebagai orang-orang suci. Hanya Allahlah yang mengetahui 

yang keji dan yang suci. Dia membersihkan jiwa siapa saja yang 

dikehendaki-Nya serta tidak menzalimi hak siapa pun, yang sangat sedikit 

sekalipun. 
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4) Rela Menolong Dan Tabah 

       Rela atau ikhlas adalah perbuatan yang dilakukan tanpa 

memperhitungkan untung dan rugi (tanpa pamrih). Rela menolong berarti 

melakukan perbuatan baik untuk kepentingan orang lain yang kurang 

mampu. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 2: 

                         

                         

                     

                         

                   

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 

syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan 

haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-

binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari 

Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka 

bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada 

sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 

Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan 
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tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya 

       Ayat diatas menjelaskan tentang larangan terhadap orang islam untuk 

melanggar syiar-syiar islam, melarang manusia agar tidak mengganggu 

hewan, tidak mengganggu orang orang yang sedang kebaitullah saat 

berhaji, dan ayat ini menganjurkan manusia untuk berbuat tolong 

menolong dalam kebaikan serta melarang keras tolong menolong dalam 

keburukan karena itu merupakan dosa besar dan allah akan menyiksa 

manusia dengan siksa yang berat. 

Sedangkan Tabah atau ulet adalah suatu sikap jiwa tahan uji. 

Meskipun seseorang mengetahui bahwa menjalankan tugasnya akan 

menghadapi kesulitan, tetapi ia tidak mundur dan tidak ragu sebagaimana 

firman Allah SWT pada Q.S Al-Baqoroh ayat 155  

                        

              

 

 َ 
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Artinya: “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan 

sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. 

Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”.  

 

       Ayat diatas menjelaskan tentang segala cobaan yang di berikan Allah 

swt seperti dengan ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan 

buah buahan semata mata hanya untuk menguji manusi dan melihat 

seberapa sabar dan tabah manusia melalui ujian dari Allah SWT. 

5)  Rajin Terampil Dan Gembira 

       Manusia dibedakan dengan makhluk hidup yang lain kaarena ia 

diciptakan mempunyai akal budi. Dengan demikian harus mengmbangkan 

diri dengan membaca, menulis, dan belajar, Dengan perkataan lain, ia 

menjalani proses kodrati dalam mendidik diri. Sebagaimana firman Allah 

SWT dalam Q.S An-Najm ayat 39: 

                

Artinya: Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 

yang telah diusahakannya. 

 

       Ayat diatas menjelaskan tentang hokum siapa menuai dia menanam 

yaitu tentang apa yang diusahakan manusia dan itulah yang akan di 

terimanya.. 

       Setiap manusia haarus beeerupaya untuk dapat berdiri di atas kaki 

sendiri. Untuk hal itu, yang menjadi syarat utama adalah keahlian dan 



71 
 

keterampilan serta dapat mengerjakan suatu tugas dengan cepat dan tepat 

dengan hasil yang baik. Allah SWT Berfirman dalam Q.S Al-Insyirah ayat 

5-6 : 

                 

Artinya : Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (5) 

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan(6) 

 

        Ayat diats menjelaskan tentang segala sesuatu yang sulit selalu aka 

nada kemudahan didalamnya sehingga manusia tetap melaju. Ayat ini juga 

mnjelakan tentang kesabran. 

6) Hemat Cermat Dan Bersahaja 

       Hemat secara rohaniah, dapat berarti suatu usaha memerangi hawa 

nafsu manusia dari keinginan berlebihan yang merugikan diri sendiri dan 

orang lain; (uang, mendisiplinkan diri sendiri). Secara material, dapat 

berarti memanfaaatkan sesua(materi) menurut keperluan sehingga usaha 

tidak berguna dapat dibendung sehingga dapat berguna bagi dia sendiri 

dan ornag lain. 

       Cermat lebih berarti “teliti” baik terhadap dirinya sendiri (introspeksi) 

maupun yang datangnya dari laur dirinya sehingga manusia senantiasa 

waspada. 
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Bersahaja berarti kesederhanaan yang wajar dan tidak berlebih-lebihan 

sehingga dapat memberi kemungkinan penggambaran jiwa untuk 

(penampilan diri) dan menimbulkan kemampuan untuk hidup dengan apa 

yang didapat secaara halal tanpa merugikan diri sendiri dan ornag lain.  

Allah SWT Berfirman dalam Q.S Al-A’Raaf  ayat 31 : 

                       

          َ  

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap 

(memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-

lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-

lebihan.  

 

       Ayat diatas berisi tentang perintah Allah SWT kepada manusia agar 

mengenakan pakaian terbaik ketika memasuki masjid, juga larangan untuk  

makan dan minum yang tidak berlebihan. Karena Allah tidak menyukai 

sesuatu yang berlebih lebihan. 

 

7) Disiplin Berani Dan Setia 

       Disiplin dalam pengertian yang luas berarti paaaaaatuh dan mengikuti 

pemimpin dan atau ketentuan dan peraturan. Dalam pengertian yang lebih 

khusus, disiplin berti mengekang dan mengendalikan diri. 
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       Berani adalah suatu sikap mental untuk bersedia menghadapi dan 

mengatasi suatu masalah dan tantangan. Setia berarti tetap pada suatu 

pendirian dan ketentuan. 

Berkaitan dengan hal tersebut Allah SWT berfirman dalam Q.S. Annur 

ayat 64 : 

                           

             

Artinya: Ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allahlah apa yang di langit 

dan di bumi. Sesungguhnya Dia mengetahui keadaan yang kamu berada 

di dalamnya (sekarang). Dan (mengetahui pula) hati (manusia) 

dikembalikan kepada-Nya, lalu diterangkan-Nya kepada mereka apa yang 

telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha mengehui segala sesuatu.  

 

       Ayat diatas menjelaskan tentang segala sesuatu yang ada dibumi 

hanya milik Allah, dan Allah juga yang maha menegtahui segala isi yang 

terdapat didalamnya termasuk isi hati manusia. 

8) Bertanggung Jawab Dan Dapat Dipercaya 

       Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diperbuat baik atas 

perintah maupun tidak, terutama secara pribadi 

 Dapat dipercaya ialah: Pramuka itu dapat dipercaya, baik 

perkataannya maupun perbuatannya. Dapat dipercaya berarti juga jujur, 

terhadap diri sendiri, dan terhadap orang lain terutama yang menyangkut 

uang, materi dan lain-lain. 
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       Berkaitan dengan hal tersebut Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-

an’am ayat 164 : 

                         

                 

Artinya: Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, 

padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang 

membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya 

sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. 

Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya 

kepadamu apa yang kamu perselisihkan".  

 

       Ayat diatas menjelaskan tentang tanggung jawab terhadap dirinya 

sendiri bahwasannya apa yang di perbuat itulah yang di dapat baik hal 

yang positif maupun yang mengandung mudharat.. 

9) Suci Dalam Fikiran Perkataan Dan Perbuatan 

       Suci dalam pikiran berarti bahwa insan tersebut selalu melihat dan 

memikirkan sesuatu itu pada segi baiknya atau ada hikmahnya dan tidak 

terlintas sama sekali pemikiran ke arah yang tidak baik. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al- hujarat ayat 12 : 
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Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-

sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan 

janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan 

satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan 

daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik 

kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.  

 

       Ayat diatas menjelaskan tentang larangan berbusuk sangka terhdap 

orang lain, mencari cari kesalahan orang lain dan menggunjing orang lain. 

Ayat ini juga merupakan sebuah perintah terhadap manusia untuk 

bertaqwa kepada Allah SWT.  

 

       Suci dalam perkataan yaitu, setiap apa yang telah dikatakan itu benar, 

jujur serta dapat dipercaya dengan tidak menyinggung perasaan orang lain. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al- hujarat ayat 12 

                           

                      

                      

 

Artinya: Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan 

mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya 

mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.  

 

       Ayat diatas menjelaskan tentang orang mukmin dilarang menyakiti 

orang mukmin yang lainnya, karena itu merupakan perbuatan dosa besar. 
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       Suci dalam peerbuatan sebagai akibat dari pikiran dan perkataan yang 

suci, maka  itu harus sanggup dan mampu berbuat yang baik dan benar 

untuk kepentingan Negara, bangsa, agama dan keluarga. 

 

B. Pesan Dakwah Pada Dasa Darma Dalam Pembentukan Karakter 

Keagamaan Siswa MAN 1 P esawaran 

       Setelah data lapangan terkumpul sebagaimana di jelaskan pada BAB III, 

langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data, langkah ini di tempuh 

sebagai sebuah acuan untuk melihat sejauh mana teori yang direncanakan pada 

BAB II secara aplikatif memiliki kesesuaian atau tidak dengan data yang ada pada 

BAB II dengan BAB III akan dapat dilihat atau tidaknya kesenjangan antar teori 

dan lapangan. 

       Dikarnekan penulis melakukan penelitian berdasarkan masalah yang ada di 

lapangan, maka analisis yang penulis lihat adalah hal-hal yang berkaitan dengan 

pesan dakwah pada dasa darma dalam pembentukan karakter keagamaan siswa di 

MAN 1 Pesawaran. 

       Pesan dakwah pada dasa darma sudah cukup baik dan efektif sehingga 

mampu mempengaruhi cara berfikir dan berkepribadian serta mental spiritual 

siswa siswi MAN 1 Pesawaran dalam kehidupan sehari-hari khususnya ketika 

berada di lingkungan sekolah. 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dipahami bahwa 

dalam pelaksanannya, Dasa Darma mampu membentuk karakter keagamaan pada 
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siswa-siswi MAN 1 Pesawaran yang dikemas dan dan dituangkan kedalam 

kegiatan-kegiatan kepramukaan bernuansa kepramukaan. 

       Pada penelitian ini penulis menemukan bentuk kegiatan yang di lakukan oleh 

siswa-siswi MAN 1 Peswaran dalam proses pembentukan karakter keagamaan 

sesuai dengan tinjauan pada teori bab II dan hasil penyajian di lapangan pada bab 

III. 

       Adapun hasil temuan pada penelitian menunjukan bahwa bentuk-bentuk 

kegiatan dalam upaya pembentukan karakter keagamaan yang berkaitan dengan 

darma pertama adalah pengajian rutin yang di lakukan setiap minggu, kegiatan 

PHBI pada tanggal yang telah disesuaikan, shalat berjamaah ketika di sekolah, 

yasinan dan do’a bersama ketika menjelang kegiatan prioritas, kegiatan muharam 

scouts champion guna mengasah kemampuan dan ketangkasan siswa dalam 

menjalankan sebuah kegiatan dan lain sebagainya, menurut penulis hal ini sangat 

baik apabila di lakukan secara terus menerus, karena akan membuat siswa-siswa 

terbiasa sehingga terbentuklah suatu karakter keagamaan. 

       Pada darma kedua yaitu cinta alam dan kasih sayang sesame manusia 

kegiatan yang di selaras adalah kegiatan bakti lingkungan dan bakti sosial yaitu 

suatu kegiatan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya menanam 

pohon dan lain sebagainya, sedangkan bakti sosial seperti penggalangan dana 

untuk orang orang yang membutuhkan dan lain sebagianya. 

       Pada darma ketiga yaitu patriot yang sopan dan kesatria kegiatan yang rutin 

di lakukan adalah upacara, baik upaca bendera maupun upacara pelantikan, 
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upacara pembukaan kegiatan dan upacara dalam memperingati hari-hari nasional. 

Hal ini melatih siswa untuk cinta terhadap tanah air. 

      Selanjutnya pada darma keempat yaitu patuh dan suka bermusywarah 

kegiatannya adalah musywarah dalam pergantian pengurus, musywarah dalam 

kegiatan kegiatan besar dan lain sebaginya sedangkan untu patuh siswa 

dibiasakan untuk mematuhi segala perturan yang ada baik di sekolah ataupun di 

organisasi. 

      Pada dasa darma kelima yaitu rela menolong dan tabah, dalam hal ini kegiatan 

yang dialkukan hamper serupa dengan darma kedua yaitu bakti sosial, 

penggalangan dana, semabako, juga baju layak pakai untuk orang orang yang 

memebutuhkan terutama korban-korban bencana alam. 

       Darma keenam yaitu rajin terampil dan gembira kegiatannya seperti Out 

Door Game dimana didalamnya berisi banyak pelajaran yang mampu membuat 

siswa bahagia dan terampil dalam meyelesaikan game yang telah di buat oleh 

dewan ambalan. 

       Darma ke detujuh   hemat cermat dan bersahaja dalam pelaksanannya hemat 

disini bukan berarti bakhil atau pelit namun belajar menyisihkan sebagian dari 

uang saku untuk di tabung di setiap minggunya guna keperluan pribadi maupun 

sedekah. 

       Pada darma kedelapan yaitu disiplin berani dan setia pelaksanaannya yaitu 

dengan melakukan upacara sebelum kegiatan dengan tujuan agar siswa disiplin 

datang berani untuk menunjukan kualitas diri seperti menjadi bagian dari petugas 
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upacara atau yang lainnya serta menumbuhkan kecintaan terhadap Pramuka 

sehingga siswa setia mengikuti kepramukaan. 

       Darma kesembilan, Bertanggung jawab dan dapat dipercaya, dalam 

pelaksanaan yang selaras dengan darma tersebut yaitu musyawarah ambalan 

dimana dalam musyawarah ini akan menghasilkan pengurus pengurus baru guna 

memimpin organisasi, dan mereka akan di tuntut untuk bertanggung jawab 

terhadap tugas masing masing. 

       Adapun darma yang kesepuluh adalah suci dalam fikiran perkataan dan 

perbuatan, dalam pelaksanaannya kegiatan yang yg selaras dengan darma tersebut 

yaitu dengan seringnya mengikuti pengajian rutin dan kajian kajian keislaman 

agara sekiranya siswa paham dan menerapakannya di kehidupan sehari-hari. 

       Dari kegiatan-kegiatan kesepuluh darma tersebut, di harapkan akan muncul 

respon atau tanggapan dari siswa-siswi dalam bentuk pengertian dan pemahaman 

terhadap materi yang di berikan, lebih jauh materi dan penerapan yang telah di 

terapkan dapat benar-benar di terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

    


