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ABSTRAK 
 

KONSTRUKSI PENDIDIKAN KARAKTER KREATIF DALAM KEGIATAN 
PRAMUKA 

(Analisis Isi Terhadap Film Lima Elang untuk Pembelajaran PKn) 
 

Wulan Desi Astuti, A220090083, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Univesitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2013, xix + 180  halaman 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konstruksi pendidikan karakter untuk 
ide kreatif, implementasi ide kreatif, dan motivasi ide kreatif  dalam kegiatan pramuka 
analisi isi terhadap film lima elang untuk pembelajaran PKn. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini tidak 
menggunakan keabsahan data, karena yang diteliti adalah film, sehingga data yang 
diperoleh sudah valid. Penelitian ini menganalisis isi cerita film lima elang yang 
menunjukan konstruksi pendidikan karakter kreatif dalam kegiatan pramuka berdasarkan 
analisis dengan berbagai indikator. 

Karakter kreatif yang terkandung dalam film Lima Elang terletak pada adegan dan 
dialog sebagai berikut: 1. Konstruksi pendidikan karakter untuk ide kreatif dalam film 
Lima Elang ditunjukan pada adegan Baron menggunakan anak tangga sebagai jembatan 
penyebrangan, dan adegan Rusdi mengajak temanya untuk mengikuti perkemahan, 2. 
Konstruksi pendidikan karakter untuk implementasi gagasan atau ide kreatif dalam film 
Lima Elang terlihat ketika regu Elang membuat lubang di sekitar tenda, membuat suvenir 
dari bahan lilin, dan regu elang mencari markas bintang utama dengan menggunakan 
acuan peta rahasia, serta ketika Baron, Sindai, dan Aldi tersesat di dalam hutan, mereka 
menggunakan pedoman lumut di pohon untuk menentukan arah, 3. Konstruksi pendidikan 
karakter untuk motivasi atau dorongan ide kreatif dalam film Lima Elang terlihat pada 
adegan Baron dan Sindai mengelabuhi musuh dengan menggunakan suara mobil RC milik 
Baron dengan memanfaatkan daun yang lebar sebagai pengeras suara, selanjutnya terlihat 
pada adegan Rusdi memberikan dorongan kepada Baron untuk memperbaiki bel sekolah 
yang rusak, sehingga dapat berfungsi kembali. 

 
 

Kata kunci: karakter kreatif, film lima elang, pembelajaran PKn.  
 

 



A. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mampu memproduksi film sendiri. 

Namun, sangat disayangkan dari produksi yang ada mayoritas disisipi adegan-adegan 

yang tidak mendidik. Akan tetapi, masih ada beberapa film yang dapat memberikan 

nilai-nilai positif. Nilai-nilai positif tersebut salah satunya mengenai pendidikan 

karakter. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional 

yang diatur dalam Pasal 3 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah 

mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan 

akhlak mulia. Pendidikan karakter sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena pada 

saat ini muncul fenomena berupa kebiasaan-kebiasaan yang kurang kondusif untuk 

membangun bangsa yang unggul. Pendidikan karakter dapat diperoleh dari 

lingkungan pendidikan sekolah formal maupun lingkungan pendidikan non formal 

dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendidikan karakter di sekolah 

diintegrasikan dalam semua mata pelajaran, khususnya mata pelajaran Agama dan 

PKn sehingga beban pelaksanaanya menjadi tanggung jawab semua guru, khususnya 

guru Agama dan guru PKn. 

Mengingat pendidikan karakter dapat tumbuh dengan cara kebiasaan dan bukan 

menghafal, maka guru harus menjadi teladan atau contoh yang dapat dijadikan acuan 

siswa dalam berperilaku. Selain itu, karakter juga dapat ditumbuhkan melalui 

pendidikan ekstrakurikuler misalnya Pramuka atau muatan lokal lainnya. Melalui 

kegiatan Pramuka yang salah satunya adalah kemah, anak dapat mengembangkan 

berbagai macam karakter antara lain nasionalisme, patriotisme, demokrasi, 

kerjasama, cinta tanah air, semangat kebangsaan, kreatif. Dengan kreatifitas 

seseorang akan mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi sekaligus 

bermanfaat (Wycof, 2002:44). 

Kreativitas merupakan salah satu materi pendidikan karakter yang penting dan 

yang harus ditanamkan pada generasi muda. Penanaman karakter kreatif tersebut 

harus melibatkan peran keluarga, guru dan masyarakat. Di lingkungan keluarga, anak 



diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.Anakdapat diberi 

stimulus untuk berpikir secara kreatif dalam menemukan solusi dari permasalahan 

yang dihadapinya.Di sekolah guru juga berperan dalam menumbuhkan karakter  

kreatifanak,hal ini dapat dilakukan guru ketika mengajar di kelas. Cara mengajar guru 

dapat menentukan kemampuan berpikir kratif anak. Ketika belajar di dalam kelas, 

guru memberikan kepercayaan kepada anak untuk berpikir dan berani 

mengemukakan gagasan baru. 

Guru PKn memiliki peran yang dominan dalam menumbuhkan karakter pada 

anak, karena guru PKn ditugaskan memberi materi-materi pelajaran yang 

berhubungan dengan moral, pendidikan nilai, dan juga pendidikan karakter. Guru 

PKn dalam menumbuhkan karakter kreatif dapat mengadakan kegiatan kemah untuk 

anak didiknya, karena dalam kegiatan perkemahan tersebut nantinya banyak dijumpai 

permainan-permainan yang menuntut kreativitas anak didik. Film dapatdigunakan 

guru, khususnya guru PKn, sebagai media pembelajaran di sekolah. Jika guru 

menggunakan film sebagai media pembelajaran di sekolah maka, siswa akan lebih 

cepat menangkap pembelajaran yang diberikan oleh guru. Akan tetapi, guru PKn 

harus mampu memilih film yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter, 

khususnya karakter kreatif. Karakter kreatif salah satunya dapat ditemukan pada 

kegiatan Pramuka karena dalam kegiatan Pramuka diberikan pembelajaran yang 

menuntut kreatifitas siswa. 

Berdasarkan argumentasi tersebut penulis memandang penting meneliti 

pendidikan karakter kreatif. Untuk itu penulis melakukan penelitian mengenai 

“Konstruksi Pendidikan Karakter Kreatif dalam Kegiatan Pramuka Analisis Isi 

Terhadap Film Lima Elang untuk Pembelajaran PKn”. 

Rumusan tujuan dalam penelitian ini meliputi mendeskripsikan bagaimana 

konstruksi pendidikan karakter untuk ide kreatif dalam film Lima Elang, 

mendeskripsikan bagaimana konstruksi pendidikan karakter untuk implementasi ide 

kreatif dalam film Lima Elang, dan mendeskripsikan bagaimana konstruksi 

pendidikan karakter untuk dorongan atau motivasi ide kreatif dalam film Lima Elang? 



B. METODE PENELITIAN 

Waktu pelaksanaan penelitian selama 4 bulan, mulai bulan Februari 2013 

sampai dengan bulan Mei 2013. Penelitian kualitatif termasuk dalam klasifikasi 

penelitian naturalistic dikarenakan peneliti dalam mengumpulkan data berdasarkan 

pandangan dari sumber data dan bukan dari pandangan peneliti sendiri. Metode 

penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode postpositivistik karena berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme dan juga sering disebut sebagai metode artistic karena 

proses penilaian cenderung bersifat seni (Sugiyono, 2006:6-7). Penelitian kualitatif 

menggunakan teknik analisis isi karena dalam penelitian ini memfokuskan untuk 

menganalisis konstruksi pendidikan karakter kreatif dalam kegiatan Pramuka pada 

film Lima Elang. 

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data 

mengenai variable-variabel yang diteliti (Azwar, 2003:34-35). Berdasarkan rumusan 

pengertian tersebut, maka yang menjadi subjek penelitian ini adalah film Lima Elang, 

karena di dalam film tersebut terdapat cerita adegan, dan dialog dari pemeran film 

Lima Elang. Berdasarkan cerita adegan, dan dialog tersebut, selanjutnya dianalisis 

untuk mendeskripsikan karakter kreatif sebagaimana yang dirumuskan dalam 

permasalahan penelitian ini. Objek penelitianya itu suatu benda yang dijadikan 

sasaran secara terfokus dalam penelitian (Bungin, 2008:76). Objek penelitian ini 

adalah konstruksi pendidikan karakter kreatif dalam kegiatan Pramuka pada film 

Lima Elang karena di dalam isi cerita film ini terdapat beberapa adegan dan dialog 

yang mengandung konstruksi pendidikan karakter kreatif dalam kegiatan Pramuka. 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling tepat dalam 

memulai suatu penelitian, dikarenakan tujuan utama diadakannya suatu penelitian 

adalah memperoleh data (Sugiyono, 2006:224). Sesuai dengan data yang diperlukan 

dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

dokumentasi dan studi kepustakaan. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda 

mati yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu (Suprayogo dalam 

Mahmud,  2011:184). Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah 



untuk memperoleh data mengenai karakter kreatif dalam film Lima Elang. Dengan 

demikian, wujud dokumentasinya adalah DVD Film Lima Elang, disamping itu juga 

menggunakan synopsis cerita dan artikel Film Lima Elang dari sumber media 

internet. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan 

studi penelaahan terhadap buku-buku, litertur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-

laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (NazirdalamAgung, 

2011). Adapun studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku 

perpustakaan yang di dalamnya terdapat data-data berupa tulisan atau teori yang 

dapat menunjang penelitian ini, dan situs internet untuk menemukan atau 

mendapatkan data berupa gambar, sinopsis, dan artikel yang berhubungan dengan 

Film Lima Elang. Data-data yang didapatkan dari studi pustaka yang berhubungan 

dengan analisis isi terhadap  Film Lima Elang digunakan untuk mengkaji 

permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Analisis data yang digunakan yaitu analisis isi. Analisis isi sekaligus 

merupakan teknik untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (repicable) 

dan sahih, dengan memperhatikan konteksnya (Bungin, 2011:163). Teknik analisis isi 

dalam penelitian ini yaitu peneliti mengamati sekaligus memahami jalan cerita dari 

Film Lima Elang yang di dalamnya berisikan gambar, adegan dan dialog. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pendidikan karakter kreatif dapat ditumbuhkan dan dikembangkan melalui 

kegiatan ekstrakurikuler yaitu Pramuka. Film Lima Elang yang menceritakan 

kegiatan Pramuka anak sekolah dasar merupakan bukti bahwa dalam kegiatan 

Pramuka yaitu kemah dapat dijadikan media untuk membentuk karakter kreatif pada 

anak. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Gagasan atau ide kreatif dalam film Lima Elang lahir pada tokoh utama Rusdi, 

Baron, Aldi, dan Anton. Gagasan kreatif yang dimiliki Baron yaitu pada saat Dia 

hendak mengambil mobil RC miliknya. Baron melompat dari loteng rumahnya 

keloteng rumah sebelah dengan menggunakan anak tangga yang dimanfaatkan 



sebagai jembatan penghubung. Sedang gagasan kreatif Anton yaitu ketika Dia 

membantu usaha katring ibunya dengan cara menyalakan kompor secara 

bersamaan. Anton mempunyai gagasan agar dapat menghemat waktu apabila 

kompor dapat menyala secara bersamaan. Rusdi memiliki gagasan kreatif untuk 

mengajak teman sekolahnya ketika jam istirahat supaya mereka mengikuti 

kegiatan perkemahan padawaktu liburan sekolah, dan Aldi mempunyai gagasan 

untuk meminta bantuan kepada orang lain dengan cara menyusuri sungai pada 

saat membantu Rusdi dan Anton yang disekap oleh penjahat. 

2. Implementasi gagasan atau ide kreatif dalam film Lima Elang terlihat ketika regu 

Elang membuat lubang di sekitar tenda dengan tujuan untuk menghindari 

binatang buas, Anton membuat souvenir dari bahan lilin sebagai uji kompetisi, 

selain itu ketika Rusdi membantu Baron menggulung kabel dynamo dengan 

menggunakan teknik dari neneknya, dan pada waktu Rusdi dating kerumah Baron 

dengan membawa surat permohonan ijin dari sekolah untuk memintakan ijin 

kepada orang tua Baron dengan penuh percaya diri, selanjutnya pada adegan regu 

Elang mencari markas Bintang Utama dengan menggunakan acuan peta rahasia, 

serta pada adegan ketika Baron, Sindai, dan Aldi tersesat di dalam hutan, mereka 

menggunakan pedoman lumut di pohon untuk menentukan arah. 

3. Motivasi atau dorongan ide kreatif dalam film Lima Elang berasal dari tokoh 

Rusdi, dan Anton. Pengungkapan dorongan ide kreatif terlihat pada adegan Baron 

dan Sindai mengelabuhi musuh dengan menggunakan suara mobil RC milik 

Baron dengan memanfaatkan daun yang lebar sebagai pengeras suara, serta 

terlihat pada adegan Sindai, Aldi, dan Baron membuat jebakan lubang supaya 

musuh dapat masuk ke dalam lubang tersebut dan agar mereka dapat 

menyelamatkan Rusdi dan Anton. Selanjutnya terlihat pada adegan Rusdi 

memberikan dorongan kepada Baron untuk memperbaiki bel sekolah yang rusak, 

sehingga dapat berfungsi kembali 

. 

 



D. SIMPULAN 

Film Lima Elang mengandung pendidikan karakter yaitu karakter kreatif. 

Pendidikan karakter dalam film initerlihat pada adegan dan dialog yang menunjukkan 

karakter kreatif. Pedidikan karakter terutama karakter kreatif sangat penting bagi 

pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai generasi muda. Generasi muda yang 

tumbuh tanpa adanya pendidikan karakter kreatif akan menjadikan manusia yang 

tidak mampu berkarya dan tidak mampu menciptakan penemuan-penemuan baru 

yang ditunjang oleh sumberdaya yang ada. 
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