
 

 

ABSTRAK 

Syifa Faujiah: Internalisasi Nilai-nilai Akhlak dalam Kegiatan Ekstrakulikuler 

Pramuka di Pangkalan SMA Negeri 1 Bojongmangu Kabupaten Bekasi 

 

Internalisasi nilai-nilai adalah sebuah proses atau cara menanamkan nilai-

nilai normatif yang menentukan tingkah laku yang diinginkan bagi suatu sistem 

yang mendidik sesuai dengan tuntunan Islam menuju terbentuknya kepribadian 

muslim yang berakhlak mulia. Setiap sekolah memiliki ekstrakulikuler yang 

menjadi tempat atau wahana untuk mengembangkan minat, bakat peserta didik 

secara menyeluruh, termasuk Pramuka menjadi ekstrakulikuler andalan di SMA 

Negeri 1 Bojongmangu Kabupaten Bekasi. 

Pramuka merupakan salah satu ekstrakulikuler yang memiliki dasar, tujuan, 

kegiatan yang mendidik. Sehingga para anggota dibekali dengan keterampilan 

sesuai dengan keterampilan yang dimiliki setiap individu. Para anggota memiliki 

dasar tambahan dalam kehidupan mereka selain dasar agama mereka juga 

memiliki kode kehormatan yaitu dasadarma dan trisatya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dasar dan tujuan 

nilai-nilai akhlak dalam Kegiatan Ekstrakulikuler Pramuka di Pangkalan SMA 

Negeri 1 Bojongmangu Kabupaten Bekasi (2) untuk mengetahui bentuk dan jenis 

kegiatan Ekstrakulikuler Pramuka di Pangkalan SMA Negeri 1 Bojongmangu 

Kabupaten Bekasi (3) untuk mengetahui Internalisasi nilai-nilai akhlak dalam 

kegiatan Ekstrakulikuler Pramuka di Pangkalan SMA Negeri 1 Bojongmangu 

Kabupaten Bekasi. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

deskriftif. Teknik pengumpul datanya dilakukan dengan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis datanya dilakukan 

pemerosesan satuan, katagorisasi dan penafsiran data. Menentukan uji keabsahan 

data menggunakan perpanjang keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, 

pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan 

anggota, uraian rinci, audit kebergantungan, audit kepastian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota Pramuka di Gudep 2339-2340 

Ambalan Padma Sweta- Rekta Sweta Pangkalan SMA Negeri 1 Bojongmangu 

Kabupaten Bekasi baik dalam program maupun keseharian mereka 

mengutamakan pembelajaran peneladanan yang dilakukan oleh Pembina dan 

steakholders, dan guru-guru yang memiliki tanggung jawab dalam pembentukan 

setiap peserta didik dan pembiasaan akhlak yang baik yang memang diajarkan 

semua Agama terutama agama Islam yang sudah tercantum jelas dan tertulis 

dalam Al-Quran serta Sunnah sebagai pedoman hidup manusia yang sudah jelas 

kebenarannya, dan tercantum pula dalam kode kehormatan Gerakan Pramuka 

yaitu dasadarma dan trisatya yang merupakan ukuran dan standar tingkah laku, 

sifat dan akhlak anggota Gerakan Pramuka. Sehingga sebagai anggota 

ekstrakulikuler pramuka para anggota memiliki tambahan asas atau dasar dalam 

menjalani kehidupan mereka sebagai manusia dan insan kamil di muka bumi yang 

harus mereka pegang dengan teguh dan mereka amalkan dalam kehidupan mereka 

sehari-hari.  


