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ABSTRAK  

Wafiyah, Agustia Abidatul. 2018. Upaya Pembina Pramuka Dalam 

Menumbuhkan Sikap Kemandirian Siswa di MI Salafiyah Barek 

Kebonsari Madiun. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing Nurul Khasanah, M.Pd. 

Kata Kunci :Upaya Pembina Pramuka dan Kemandirian  

Pendidikan adalah proses yang terus menerus dialami oleh manusia 

sepanjang hanyat. Pendidikan mencakup segala aspek keseharian saat seorang 

belajar, mengamati, mendengarkan, menonton dan bekerja. Dalam sebuah 

pendidikan tidak bisa dipungkiri bahwa kita juga memiliki pendidikan informal 

salah satunya pramuka. Pramuka merupakan singkatan dari praja muda karana 

yang memiliki arti rakyat muda yang suka  berkarya kegiatan pramuka tidak 

lepas dari pembina pramuka. Dalam hal ini pembina di MI Salafiyah Barek 

mengajarkan kemandirian pada anggota pramuka. Upaya pembina pramuka 

berupa motivasi, membimbing dan membantu dalam kegiatan kepramukaan.  

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui sikap kemandirian siswa 

kelas V MI Salafiyah Barek Kebonsari Madiun 2) mengetahui upaya 

menumbuhkan sikap kemandirian siswa kelas V MI Salafiyah Barek Kebonsari 

Madiun 3) mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam 

menumbuhkan sikap kemandirian siswa kelas V MI Salafiyah Barek Kebonsari 

Madiun. 

 Jenis penelitian dalam skripsi ini studi kasus  dan teknik yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan 

kualitatif. Adapun teknik penulis yang gunakan untuk mengumpulkan data 

menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan 

teknis analisis datanya menggunakan Milles & Hurberman yang terdiri dari 

reduksi data, penyajian data, kemudian kesimpulan. 

Dari hasil penelitian terdapat sebuah kesimpulan 1) Sikap kemandirian 

siswa kelas V sudah baik, dibuktikan mereka mampu mengerjakan tugas 

dengan baik. Hal tersebut karena mereka sudah dididik sejak dini atau sejak dia 

memasuki kelas tingkat rendah, sehingga menurut pembina sikap kelas V cukup 

mandiri dengan apa yang pembina tugaskan. 2)Upaya pembina pramuka dalam 

menumbuhkan sikap kemandirian siswa kelas V, dengan menugaskan siswa 

untuk mengikuti kegiatan upacara, pionering, kemah, membuat yel- yel, 

pembuatan dlakbar, dan mengikuti perlombaan. 3) Faktor pendukung dalam 

menumbuhkan sikap kemandirian siswa adalah siswa yang senang  mengikuti 

kegiatan pramuka. Faktor penghambat dalam menumbuhkan sikap kemandirian 

siswa meliputi terbatasnya waktu, siswa yang kurang semangat, siswa yang 

pendiam dan kurang aktif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah proses yang terus menerus dialami oleh manusia 

sepanjang hayat. Pendidikan mencakup segala aspek keseharian saat seseorang 

belajar, mengamati, mendengarkan, membaca, menonton, bekerja, dan lain 

sebagainya. Jika seseorang mengatakan kata pendidikan, imajinasi yang 

terbayang adalah institusi sekolah, lembaga-lembaga ketrampilan, lembaga 

bimbingan belajar dan institusi atau lembaga lain.
1
 Dalam kegiatan belajar 

mengajar komponen di dalamnya bukan hanya siswa, tetapi juga terdapat guru 

yang disebut juga sebagai pendidik.  

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, 

dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan 

sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan.
2
 Dalam sebuah pendidikan tidak bisa kita 

pungkiri bahwa kita juga memiliki pendidikan informal salah satu contohnya 

yaitu pramuka. 

Pramuka yang merupakan singkatan dari praja muda karana, mempunyai 

arti “ rakyat muda yang suka berkarya”. Anggotanya dibagi menjadi beberapa 

jenjang sesuai usia, yaitu Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka 

                                                           
1
Novan Andy Wiyani, Konsep,Praktik & Strategi Membumikan Pendidikan di SD (Jogjakarta : 

Ar- Ruzz  Media,2013),5 
2
Suparlan , Menjadi Guru Efektif ( Yogyakarta: Hikayat Publishing , 2005), 16 

1 
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Penegak dan Pramuka Pandega. Kelompok anggota yang lain adalah Pembina 

Pramuka, Andalan, Pelatih, Pamong Saka, Staf Kwartir dan Majlis Pembimbing.
3
 

Pramuka adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang sukarela dan 

aktif mendaftarkan diri sebagai anggota gerakan pramuka dan telah mengikuti 

program perkenalan dan kepramukaan dan serta telah dilantik sebagai anggota.
4
 

Pada pendidikan informal juga terdapat seorang pendidik yang membantu dalam 

berlangsungnya sebuah tujuan agar pendidikan informal dapat terlaksana sesuai 

pendidikan sebagaimana mestinya. Salah satu contoh pendidikan informal yaitu 

pramuka yang dididik oleh pembina pramuka. Pembina Pramuka adalah anggota 

dewasa yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip dalam 

pendidikan kepramukaan, secara sukarela bergiat bersama peserta didik, sebagai 

mitra yang peduli terhadap kebutuhan peserta didik, dengan penuh kesabaran 

memotivasi, membimbing, membantu serta memfasilitasi kegiatan pembinaan 

peserta didik.
5
 

Perkembangan kemandirian merupakan masalah penting sepanjang 

rentang kehidupan manusia. Perkembangan kemandirian sangat di pengaruhi 

oleh perubahan –perubahan fisik, yang pada gilirannya dapat memicu terjadinya 

perubahan emosional, perubahan kognitif yang memberikan pemikiran logis 

tentang cara berfikir yang mendasari tingkah laku, serta perubahan nilai dalam 

peran sosial melalui pengasuhan orang tua dan aktivitas individu. Secara spesifik, 

                                                           
3
Khairul Ummah, Kami Pramuka Indonesia (Sidoarjo:  PT. Masmedia, 2013 ) , 8  

4
Azrul Anwar, Mengenal Gerakan Pramuka (Jakarta: PT.Erlangga, 2012), 11  

5
 Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,Krusus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar, 2011,81  
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masalah kemandirian menuntut suatu kesiapan individu, baik kesiapan fisik 

maupun emosional untuk mengatur, mengurus dan melakukan aktifitas atau 

tanggung jawabnya sendiri tanpa banyak menggantungkan diri pada orang lain.
6
 

Kemandirian pada anak tidak dapat hadir begitu saja, tugas seorang 

pembina yang harus menanamkan kebiasaan mandiri pada anak didik selama di 

sekolah. Didalam kemandirian diperlukan cita- cita dan kerja keras untuk 

mencapainya.
7
 

Dalam suatu sekolah selain kegiatan belajar mengajar intrakulikuler juga 

terdapat kegiatan ekstrakulikuler salah satunya kegiatan pramuka. Di MI 

Salafiyah Barek terdapat tiga pembina yang membantu berlangsungya kegiatan 

pramuka. Kepramukaan di MI tersebut aktif mengikuti perlombaan dan 

mendapatkan juara. Bukan hanya aktif mengikuti lomba, tetapi MI Salafiyah 

Barek juga aktif dalam kegiatan perkemahaan. dan membuat anak-anak tertarik 

mengikutinya. Kegiatan pramukanya juga berfungsi sebagai permainan yang 

menarik, menyenangkan, dan menantang serta mampu menumbuhkan sikap 

kemandirian peserta didik. Kegiatan pramuka tersebut dilaksanakan pada setiap 

hari Jumat. Pembina pramuka di MI Salafiyah barek sangat berperan aktif dalam 

kegiatan kepramukaan. Pembina pramuka memberikan kebebasan kepada peserta 

didik untuk mengkreasikan kreativitasnya melalui yel-yel dan PBB kreasi dan 

                                                           
6
Desmita,  Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya , 2014), 

184. 
7
 Mohamad  Mustari, Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan (Depok: Raja Grafindo 

Persada), 82.  
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lain-lain. Selain itu pembina pramuka memberikan kepercayaan kepada salah 

satu siswa berupa tugas untuk menyiapkan temannya dalam kegiatan apel, agar 

peserta didik mempunyai sikap mandiri dengan kegiatan yang akan dilakukan. 

Dalam melakukan kegiatan kepramukaan, khususnya waktu perkemahan, 

siswa juga membutuhkan dorongan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan pada 

dirinya. Kegiatan ekstrakulikuler pramuka di MI Salafiyah Barek dapat 

membantu menumbuhkan kemandirian pada siswa. Pada saat kegiatan  

perkemahan siswa kelas V mampu mengatur jadwal kegiatan secara mandiri. 

Tetapi ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan. Sehingga 

kemandirian pun sulit terbentuk pada diri siswa baik di lingkungan sekolah 

maupun lingkungan rumah. 

Dengan adanya beberapa fenomena sebagai mana yang telah dijabarkan 

pada latar belakang ini, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “ Upaya Pembina Pramuka dalam Menumbuhkan sikap 

Kemandirian Siswa  MI Salafiyah Barek Kebonsari Madiun.    

B. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini adalah upaya pembina pramuka dalam 

menumbuhkan sikap kemandirian siswa kelas V MI Salafiyah Barek Kebonsari 

Madiun Tahun Ajaran 2017/2018.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka 

rumusan pada penelitian ini adalah :  
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1. Bagaimana sikap kemandirian siswa kelas V MI Salafiyah Barek Kebonsari 

Madiun?  

2. Bagaimana upaya pembina pramuka dalam menumbuhkan sikap kemandirian 

siswa kelas V MI Salafiyah Barek Kebonsari Madiun?  

3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam menumbuhkan sikap 

kemandirian siswa kelas V MI Salafiyah Barek Madiun?  

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui sikap kemandirian siswa kelas V MI Salafiyah Barek 

Kebonsari Madiun.  

2. Untuk mengetahui upaya sikap kemandirian siswa kelas V MI Salafiyah 

Barek Kebonsari Madiun. 

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menumbuhkan 

sikap kemandirian siswa kelas V MI Salafiyah Barek Kebonsari Madiun.  

E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Manfaat Teoritis   

Dengan hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan 

konstribusi pemikiran yang konstruktif dalam dunia pendidikan, sehingga 

menambah dan memperkaya khasanah keilmuan dunia pendidikan dalam 
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bentuk kegiatan kepramukaan sehingga dapat mengambil manfaat dari 

kelebihan yang ada.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Penulis  

Secara praktis penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan dalam 

meningkatkan kemandirian siswa melalui kegiatan pramuka kelas V MI 

Salafiyah Barek Kebonsari Madiun. 

b. Bagi Lembaga 

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pengembangan bagi lembaga 

sebagai referensi atau refleksi dalam menumbuhkan sikap kemandirian 

siswa.  

c. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian 

untuk terus intropeksi dan mengembangkan diri dalam upaya menumbuhkan 

sikap kemandirian siswa kelas V MI Salafiyah Barek Kebonsari Madiun. 

d. Bagi Siswa  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan memotivasi 

siswa untuk memiliki sikap kemandirian yang baik dan benar baik ketika di 

sekolah maupun di luar sekolah.  
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca 

dalam menelaah isi kandungan yang ada di dalamnya. Adapun sistematikanya 

sebagai berikut :   

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk memaparkan pola 

dasar dari keseluruhan isi yang terdiri dari, latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan.  

Bab kedua, telaah dan hasil penelitian terdahulu dan kajian teori yang 

digunakan sebagai landasan melakukan penelitian yang terdiri dari pembina 

pramuka dan kemandirian siswa. 

 Bab ketiga, memuat tentang metode penelitian. Metode penelitian berisi 

tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 

data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian. 

Bab keempat, memuat deskripsi data. Berisi tentang paparan data secara 

rinci dan umum, antara lain sejarah berdirinya MI Salafiyah Barek Kebonsari 

Madiun, letak geografis, visi, misi, tujuan, data guru, keadaan sarana dan 

prasarana, dan struktur organisasi MI Salafiyah Barek Kebonsari Madiun. Data 

khusus, meliputi bagaimana upaya pembina pramuka dalam menumbuhkan sikap 

kemandirian siswa. 
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Bab kelima, memuat analisis data. Menganalisis data yang telah 

diperoleh dalam penelitian. Menganalisis bagaimana upaya pembina pramuka 

dalam menumbuhkan sikap kemandirian siswa di MI Salafiyah Barek Kebonsari 

Madiun. 

Bab keenam, penutup. Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran yang 

diambil dari rumusan masalah, serta saran bagi pembina pramuka dan siswa.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI  

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Sebagai telaah pustaka, penulis melihat pada beberapa hasil karya 

yang relevan dengan kajian penelitian ini, adapun hasil karya tersebut adalah 

sebagai berikut:   

Penelitian yang  dilakukan oleh Eka Fahana, Peran Pendidikan 

Kepramukaan Dalam Meningkatkan Interaksi Sosial Siswa di DI SDN 1 

Purwosari Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016. Peneliti dengan 

rumusan masalah  

1. Bagaimana peran pendidikan kepramukaan dalam meningkatkan interaksi 

sosial antara individu dengan individu lainnya di SDN 1 Purwosari 

Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016? 

2. Bagaimana peran pendidikan kepramukaan dalam meningkatkan interaksi 

sosial antara individu dengan kelompok di SDN 1 Purwosari Babadan 

Ponorogo tahun 2015/2016? 

3. Bagaimana peran pendidikan kepramukaan dalam meningkatkan interaksi 

sosial antara kelompok di SDN 1 Purwosari Babadan Ponorogo tahun 

2015/2016?  

Dalam penelitian ini peneliti menggunkan metode penelitian kualitatif, 

kemudian peneliti menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:(1) Sebagai 

9 



 

14 
 

pendidikan pendukung atau penunjang dari pendidikan formal sehingga 

siswa memiliki kegiatan positif pada waktu luang sekaligus memudahkan 

guru pembina mengontrol perkembangan sosial siswa saat mengikuti 

kegiatan pramuka di sekolah. (2) Sebagai wadah untuk membentuk 

kepribadian siswa dalam perkembangan sosialnya sebagai generasi muda, 

baik secara individu maupun anggota kelompok sosial. (3) Sebagai alat 

untuk mencapai tujuan mendidik anak-anak dan pemuda indonesia untuk 

memiliki pengendalian diri dan karakter-karakter positif. 

Perbedaan dengan peneliti tulis adalah fokus pendidikan kepramukaan 

sedangkan yang peneliti tulis adalah upaya pembina  pramuka untuk 

menumbuhkan kemandirian siswa. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Dewi Kurniawati yang berjudul, 

Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa dalam Pembelajaran 

Matematika Melalui Model Cooperativ Learning Tipe  Kepala Bernomor 

Struktur Pada Siswa SMPN 2 Sewon Bantul, dengan rumusan masalah (1) 

Bagaimana meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika pada siswa kelas VIII D SMPN 2 Sewon?  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode tindakan. 

Kemudian peneliti menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (1) 

Pembelajaran tipe kepala bernomor terstruktur yang dapat meningkatkan 

kemandirian belajar siswa dalam penelitian ini dilakukan dalam empat 

tahap, yaitu penomoran, penugasan, dimaksudkan agar siswa memiliki 
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tanggung jawab perseorangan. Pada tahap diskusi dimaksudkan untuk 

memberikan kesempatan kepada siswa menjalin komunikasi berupa 

gagasan matematis dengan anggota kelompoknya. Tahap presentasi 

dimaksudkan agar siswa memiliki tanggung jawab perseorangan. Pada 

tahap diskusi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada siswa 

menjalin komunikasi berupa gagasan matematis dengan anggota 

kelompoknya tahap presentasi dimaksudkan agar siswa memiliki 

ketrampilan dalam menyampaikan hasil diskusinya dengan menggunakan 

bahasanya sendiri. (2) Pelaksanaan pembelajaran matematika dengan 

model pembelajaran tipe kepala bernomor tersetruktur dikelas VII D 

SMPN 2 Sewon dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa hal ini 

ditunjukkan dari: (a). pada lembar observasi kemandirian, rata-rata 

kemandirian belajar siswa mengalami peningkatan dari 63,57% disiklus I 

menjadi 81,34% di siklus II; (b) pada lembar angket, rata-rata kemandirian 

belajar siswa mengalami peningkatan dari 66,82% disiklus I menjadi 

73,11% disiklus II; (c) hasil wawancara dengan guru dan siswa 

menunjukkan bahwa dengan model pembelajaran kepala bernomor 

terstruktur, siswa merasa senang belajar menggunakan model pembelajaran 

kepala bernomor tersetruktur karena dengan berdiskusi siswa merasa lebih 

mudah menyelesaikan tugas, terlatih dalam menyampaikan gagasan 

matematis, terjalin ketergantungan positif, dan siswa memiliki tanggung 

jawab perseorangan. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah bahwa 

peneliti ini berfokus upaya pembina pramuka dalam menumbuhkan sikap 

kemandirian siswa sedangkan peneliti diatas upaya kemandirian belajar 

siswa dalam pembelajaran matematika melalui model cooperative learning 

tipe kepala bernomor terstruktur pada siswa.  

B. Kajian Teori   

1. Pembina Pramuka  

a. Pengertian Pembina 

Pembina adalah seorang pendidik yang unik, menggunakan 

metode yang unik, ruangan belajar yang luas, outdoor, memiliki 

peserta didik dengan latar belakang yang beragam dan secara individu 

maupun kelompok. Fungsi dan peran yang dijabarkan diatas 

mengambarkan secara implisit kekhasan seseorang pembina. Mana 

yang tepat digunakan, semua tergantung dari tugas yang dijalankan 

dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Satu hal yang pasti, pengalaman 

dan kemauan belajar akan mendukung kemampuan seorang pembina 

dalam menjalankan tugas dan peran yang diharapkan dari dirinya.
8
 

 

 

 

                                                           
8
.http//wwww.enslikopediapramuka.com/2013/05/pembina-pramuka-fungsi-peran-

model.html?m=, diakses 10 februari 2018.  
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b. Pengertian Pramuka  

Pramuka merupakan singkatan dari praja muda karana, yang 

memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya.
9
 Perseorangan warga 

negara Indonesia yang secara sukarela dan aktif mendaftarkan diri 

sebagai anggota gerakan pramuka dan telah mengikuti program 

perkenalan kepramukaan serta telah dilantik sebagai anggota.
10

 

Pramuka adalah anggota gerakan pramuka yang terdiri dari anggota 

muda yaitu peserta didik Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega, dan 

anggota dewasa yaitu Pembina Pramuka, Pembantu Pembina Pramuka, 

Pelatih Pembina Pramuka, Pembina Profesional, Pamong Saka, 

Instruktur Saka, Pemimpin Saka, Andalan, Pembantu Andalan,  

Anggota Mabi, dan Staf Karyawan Kwatir.
11

 Seorang  Pramuka adalah 

makhluk pribadi/individu, makhluk sosial dan sekaligus adalah mahluk 

tuhan, dengan jabaran sebagai berikut :  

1) Sebagai pribadi seorang pramuka selalu berproses sepanjang 

hanyatnya baik lahir maupun batin. 

2) Sebagai makhluk sosial seorang pramuka selalu berusaha untuk 

dapat menyesuaikan diri dengan anggota masyarakat yang 

lainnya hidup berdampingan, saling menghormati, saling 

                                                           
9
Jaenudin Yusuf dan Tini Rustini, Panduan Wajib Pramuka Superlengkap ( Jakarta: Bmedia 

,2016) , 5  
10

Khairil Ummah,Kami Pramuka Indonesia, ( Sidoarjo : Masmedia, 2013 ),13. 
11

 Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Kursus Mahir Tingkat Dasar,2011.21 
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menolong, saling bekerja sama dan membantu, sehingga akan 

terjalin kehidupan bermasyarakat yang harmonis. 

3) Sebagai makhluk tuhan seharusnyalah seorang pramuka selalu  

berusaha meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan maha Esa 

denagn berusaha dan beribadah sesuai dengan petunjuk – 

petunjukNya dan meninggalkan larangan – laranganNya.
12

 

c. Pengertian Pembina Pramuka 

  Pembina pramuka adalah anggota dewasa yang memiliki komitmen 

tinggi terhadap prinsip – prinsip dalam pendidikan kepramukaan, 

secara sukarela bergiat bersama peserta didik, sebagai mitra yang 

peduli terhadap kebutuhan peserta didik, dengan penuh kesabaran 

memotivasi, membimbing, membantu serta memfasilitasi kegiatan 

pembinaan peserta didik.
13

  

d. Syarat – syarat Menjadi Pembina Pramuka  

1) Menjadi contoh pribadi yang baik bagi pramuka atau peserta  

2) Mampu bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan lingkungannya.  

3) Memahami Undang – Undang nomor 12 tahun 2010 dan AD/ ART 

Gerakan Pramuka (terutama tujuan, prinsip, dasar dan metode 

kepramukaan) 

4) Dapat berkomunikasi dengan kaum muda dan orang dewasa  

                                                           
12

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Bahan Serahan Kursus Pembina Pramuka Mahir 

Tingkat Lanjut , 2010, 75 
13

 Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Kursus Mahir Tingkat Dasar, 2011.81 
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5) Mempunyai komitmen tinggi terhadap gerakan pramuka  

6) Mempunyai reputasi yang baik dan intregitas yang tinggi  

7) Peduli terhadap peserta didik  

8) Punya waktu  

9) Menyukai kegitan di alam terbuka mau belajar 

10) Memiliki ijazah KMD  

11) Memiliki Surat Hak Bina (SHB). 
14

 

e. Tugas Pembina Pramuka  

Adapun tugas dari pembina pramuka adalah sebagai berikut:  

1) Memberikan pembinaan agar peserta didik menjadi:  

a) Manusia berkepribadian, berwatak, dan berbudi pekerti luhur. 

b) Warga negara Republik Indonesia yang berjiwa pancasila, 

setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Indonesia serta 

menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.  

2) Menerapkan Prinsip Dasar Pendidikan Kepramukaan, Metode 

Pendidikan Kepramukaan, Kiasan Dasar dan Sistem Among 

dalam proses pembinaan. 

3) Memberi pengayaan dengan mengikuti perkembangan sehingga 

kegiatan pendidikan kepramukaan bernuansa kekinian (up to 

date), bermanfaat bagi peserta dan masyarakat lingkungannya, 

                                                           
14

 Damarasih,“ etall”, Pedoman Kepramukaan,(Bogor: Yudhitira ,2015),41 
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serta tetap berada dalam koridor ketaatan terhadap kode 

kehormatan pramuka. 

4) Menghidupkan, membesarkan gugus depan dengan  selalu 

memelihara kerjasama yang baik dengan orang tua/wali pramuka 

dan masyarakat.
15

  

f. Tanggung Jawab Pembina Pramuka  

1) Dalam melaksanakan tugasnya pembina pramuka bertanggung 

jawab atas :  

a) Terselenggaranya pendidikan kepramukaan yang teratur dan 

terarah sesuai dengan misi gerakan pramuka.  

b) Terjaganya pelaksanaan prinsip dasar pendidikan 

kepramukaan pada semua kegiatan kepramukaan dan metode 

pendidikan kepramukaan pada semua pendidikan. 

c) Pembinaan pengembangan mental, moral, spritual, fisik, 

intelektual, emosional, dan sosial peserta didik, sehingga 

memiliki kematangan dalam upaya peningkatan kemandirian 

serta aktivitasnya di masyarakat. 

d) Terwujudnya peserta didik yang berkepribadian, berwatak, 

berbudi pekerti luhur, dan sebagai warga yang setia, patuh dan 

berguna bagi bangsa dan negaranya.  

                                                           
15

 Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Kursus Mahir Tingkat Dasar, 2011.81  
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2) Dalam pengabdiannya, pembina pramuka bertanggung jawab 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, Masyarakat, Pembina Gugus 

Depan dan diri pribadinya sendiri.
16

 

g. Hubungan pembina dengan peserta didik  

Hubungan antar pembina dengan peserta didik menggunakan 

sistem among. Sistem among berarti mendidik pramuka menjadi insan 

merdeka jasmani, rohani, dan pikirannya, disertai tanggung jawab dan 

kesadaran akan pentingnya bermitra dengan orang lain. Sistem among 

mewajibkan para pembina pramuka melaksanakan prinsip –prinsip 

kepemimpinan sebagai berikut. 

1) Ing ngarsa sung tulada maksudnya di depan menjadi teladan,  

2) Ing madya mangun karsa maksudnnya di tengah membangun 

kemauan,  

3) Tut wuri handayani maksudnya dari belakang memberi dorongan 

dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian.
17

 

 Dalam melaksanakan tugasnya pembina wajib bersikap dan 

berperilaku berdasarkan (1) cinta kasih, kejujuran keadilan, 

kepatutan, kesederhanaan, kesanggupan berkorban dan rasa 

kesetiakawanan. (2) disiplin disertai inisiatif dan tanggung jawab 

terhadap diri sendiri, sesama manusia, negara dan bangsa, alam dan 

                                                           
16

 Ibid,81.  
17

 Damarasih,“ etall”, Pedoman Kepramukaan,(Bogor: Yudhitira ,2015),40  
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lingkungan hidup, serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

Hubungan pembina dengan peserta didik merupakan hubungan 

khas, yaitu setiap pembina wajib memahami kebutuhannya dan 

memperhatikan perkembangan peserta didik secara pribadi agar 

perhatian terhadap pembinaannya dapat dilaksanakan sesuai dengan 

tujuan kepramukaan, yang meliputi pendidikan karakter dan 

ketrampilan hidup. Hubungan antara pembina dengan peserta didik 

diwujudkan dalam panggilan berikut.  

1) Ibunda atau Ayahanda, disingkat Bunda atau Yanda untuk 

Pembina Siaga.  

2) Bucik Pakcik untuk Pembantu Pembina Siaga. 

3) Kakak disingkat kak untuk Pembina Penggalang dan para 

Pembantu Pembina Penggalang.
18

         

2. Kemandirian  

a. Pengertian Kemandirian  

Istilah “ kemandirian “ berasal dari kata dasar “diri “ yang 

mendapat awalan “ ke “dan akhiran “ an” , kemudian membentuk 

satu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari 

kata dasar “ diri “ , maka pembahasan mengenai kemandirian tidak 

                                                           
18
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bisa lepas dari pembahasan tentang perkembangan diri itu sendiri, 

yang dalam konsep carl Rongers disebut dengan istilah self , karena 

diri itu merupakan inti dari kemandirian. Konsep yang sering 

digunakan atau berdekatan dengan kemandirian adalah autonomy. 

Erikson menyatakan kemandirian adalah usaha untuk melepas 

diri dari orang tua dengan maksud untuk menemukan dirinya 

melalui proses mencari ego, yaitu merupakan perkembangan ke 

arah individualitas yang mantap dan berdiri sendiri. Kemandirian 

biasanya ditandai dengan kemampuan menentukan nasib sendiri, 

kreatif dan inisiatif, mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, 

mampu menahan diri, membuat keputusan – keputusan sendiri, 

serta mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh dari orang 

lain.
19

 Kemandirian bukanlah berarti bebas tanpa menumbuhkan 

bantuan orang lain. 

 Bangsa Indonesia sebagai umat yang beragama yang 

mempunyai falsafah gotong royong, hidup berdampingan dengan 

tetangga yang penuh kerukunan, berbakti kepada kedua orang tua 

merupakan ciri khas manusia Indonesia dimanapun berada. 

Kemandirian yang dapat berkembang di Indonesia adalah 
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Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2012 ), 
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kemandirian yang menggambarkan manusia yang  bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa.  

Mandiri bukan berarti tidak dapat menerima masukan. Semua 

masukan yang ada diterima. Namun, ia punya formulasi , pola atau 

cara sendiri dalam berpikir seperti :  

1) Memahami mana yang bersifat harus dan mana yang tidak harus; 

2) Memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik; 

3) Memahami mana yang perlu segera dan mana yang tidak perlu 

segera; 

4) Memahami mana yang penting dan mana yang tidak penting.  

Mereka yang memiliki pola pikir tersebut berarti telah 

memiliki kemandirian. Landasan yang dibuatnya dalam 

menentukan sikap merupakan hasil olah pikir sendiri, tidak 

didominisi orang lain; termasuk orang tua. Peran orang lain; 

diposisikan hanya sebagai bahan pertimbangan. Kalau pun ada ide, 

saran, serta masukan atau pikiran orang lain, hanya dijadikan 

sebagai bahan masukan.
20

 

b. Bentuk–bentuk Kemandirian  

Robert Havighurst membedakan kemandirian atas tiga bentuk 

kemandirian, yaitu:  
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1) Kemandirian emosi, yaitu kemampuan mengontrol emosi sendiri 

dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi pada orang lain.  

2) Kemandirian intelektual, yaitu kemampuan untuk mengatasi 

berbagai maslah yang dihadapi. 

3) Kemandirian sosial, yaitu kemampuan untuk mengadakan 

interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung pada aksi orang 

lain.
21

 

c. Pentingnya Kemandirian Bagi Peserta Didik  

Pentingnya kemandirian bagi pesrta didik, dapat dilihat dari 

situasi kompleksitas kehidupan dewasa ini, yang secara langsung 

atau tidak langsung mempengaruhi kehidupan peserta didik. 

Pengaruh kompleksitas kehidupan terhadap pesera didik terlihat 

dari berbagai fenomena yang sangat membutuhkan perhatian dunia 

pendidikan, seperti perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan obat 

dan alkohol, perilaku agresif, dan berbagai perilaku menyimpang 

yang sudah mengarah pada tindak kriminal. Dalam konteks proses 

belajar, terlihat adanya fenomena peserta didik yang kurang mandiri 

dalam belajar, yang dapat menimbulkan gangguan mental setelah 

memasuki pendidikan lanjutan. Kebiasaan belajar yang kurang baik 

(seperti tidak betah belajar lama atau belajar hanya menjelang ujian, 
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membolos, menyontek, dan mencari bocoran soal-soal ujian) 

mengakibatkan siswa kurang mandiri dan percaya diri.    

Sunaryo Kartadinata menyebutkan beberapa gejala yang 

berhubungan dengan permasalahan kemandirian yang perlu 

mendapat perhatian dunia pendidikan, yaitu :  

1) Ketergantungan disiplin kepada kontrol luar dan bukan karena 

niat sendiri yang ikhlas. Perilaku seperti ini akan mengarah pada 

perilaku formalistik, ritualistik, dan tidak konsisten, yang pada 

gilirannya akan menghambat pembentukan etos kerja dan etos 

kehidupan yang mapan sebagai salah satu ciri dari kualitas 

sumber daya kemandirian manusia. 

2) Sikap tidak peduli terhadap lingkungan hidup. Manusia mandiri 

bukanlah manusia yang lepas dari lingkungannya. 

Ketidakpedulian terhadap lingkungan merupakan gejala perilaku 

implusif, yang menunjukkan bahwa kemandirian masyarakat 

masih rendah. 

3) Sikap hidup konformitis tanpa pemahaman dan konformistik 

dengan mengorbankan prinsip. Mitos bahwa segala sesuatunya 

bisa diatur yang berkembang dalam masyarakat menunjukkan 
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adanya ketidakjujuran dalam berfikir dan bertindak serta 

kemandirian masih rendah.
22

 

d. Perkembangan kemandirian peserta didik dan implikasi bagi 

pendidikan  

Kemandirian adalah kecakapan yang berkembang sepanjang 

rentang kehidupan individu  yang sangat di pengaruhi oleh faktor–

faktor pengalaman dan pendidikan. Oleh sebab itu,  pendidikan di 

sekolah perlu melakukan upaya–upaya pengembangan kemandirian 

peserta didik, di antaranya :  

1) Mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis, yang 

memungkinkan anak merasa di hargai. 

2) Mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan 

keputusan dalam berbagai kegiatan sekolah. 

3) Memberi kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi 

lingkungan, mendorong rasa ingin tahu mereka. 

4) Penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan anak, 

tidak membeda – bedakan anak yang satu dengan yang lain. 

5) Menjalin hubungan yang harmonis dengan anak.
23
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Desminta, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012 ), 
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e. Cara Menumbuhkan Sikap Kemandirian  

1. Melakukan latihan – latihan ketrampilan 

2. Berusa untuk tidak menghandalkan bantuan orang lain  

3. Menanamkan disiplin pribadi yang tinggi  

4. Berusaha untuk percaya pada diri sendiri  

5. Mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu memecahkan 

masalah yang dihadapi 

6. Menanamkan sikap pantang menyerah dalam menghadapi 

permasalahan.
24

  

f. Faktor- faktor yang mempengaruhi kemandirian siswa 

1) Faktor dari dalam (intern)  

Faktor dari dalam diri anak antara lain faktor 

kematangan usia dan jenis kelamin serta intelegensia. Dan 

yang sangat menentukan perilaku mandiri adalah kekuatan 

iman dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Bagi anak yang 

memiliki kepercayaan dan kenyakinan yang kuat terhadap 

                                                           
24

  Situs internet http//WWW/webmateri,com/2016/04/pengertian-kemandirian-ciri-faktor-dan 

–usaha-menumbuhkan.hlm.diakses 26 Juli 2018. 
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agama, mereka cenderung untuk memiliki sifat yang mandiri 

yang kuat. 
25

 

2) Faktor dari luar (ekstern) 

Faktor dari luar yang mempengaruhi kemandirian anak adalah :  

a) Faktor pengaruh keluarga  

Pengaruh terhadap kemandirian anak adalah meliputi 

aktifitas pendidikan dalam keluarga. Stragner  

mengemukakan apabila latihan kemandirian itu di 

kembangkan orang tua sejak awal, maka perilaku mandiri 

itu akan berkembang lebih awal. 

Orang tua yang terlalu sering melarang atau 

mengucapkan kata “ jangan” kepada anak tanpa disertai 

dengan penjelasan yang rasional akan menghambat 

perkembangan kemandirian anak-anak. Sebaliknya, orang 

tua yang menciptakan suasana aman dengan interaksi 

keluarga yang akan dapat mendorong kelancaran 

perkembangan anak. 

b) Faktor sistem pendidikan di sekolah   

Proses pendidikan di sekolah yang tidak 

mengembangkan demokratisasi pendidikan cenderung 
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 Nurul Faizah,” Peningkatan kemandirian dan kemampuan sosial siswa melalui kegiatan 
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menekankan intridiknasi tanpa argumentasi akan 

menghambat perkembangan kemandirian anak-anak. 

Sebaliknya, proses pendidikan yang lebih jauh 

menekankan pentingnya penghargaan terhadap potensi 

anak, pemberian reward, dan pencipta kompetensi positif 

akan melancarkan perkembangan kemandirian anak.  

c) Faktor kebudayaan 

Mouse yang di kutip oleh M.Chobib Thoha 

mengatakan  bahwa kemandirian itu dapat dipengaruhi 

oleh kebudayaan, masyarakat yang maju dan komplek 

tuntunan hidupnya cenderung mendorong tumbuhnya 

kemandirian di bidang tertentu antara lain dalam bidang 

pendidikan, sosial jika dibandingkan dengan masyarakat 

yang sederhana, yang pola hidupnya masih sangat 

sederhana.
26

 

d) faktor pendukung kemandirian siswa  

1. Perubahan Sikap  

2. Berani atau siap mengambil resiko  

3. Berfikir terbuka dan bersikap mental positif  

4. Percaya diri bahwa ia kreatif  
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e)  Faktor penghambat kemandirian siswa 

1. Sikap negatif  

2. Takut gagal  

3. Merasa tidak kreatif .
27
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Metode penelitian berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dalam hal ini, peneliti 

sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif. Hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
28

 

Menurut Mahmud yang dikutip dari Saifudin Azwar penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses 

penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika 

hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.
29

 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality 

atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau 

jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna di balik 

kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan 

konsep teori. Jangan sampai sesuatu yang berharga tersebut berlalu bersama 

waktu tanpa meninggalkan manfaat. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 15. 
29

 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 81. 
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memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-

masalah sosial, dan tindakan.
30

 

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian 

mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu 

individu, kelompok, masyarakat, atau suatu organisasi tertentu dalam suatu 

seting konteks tertentu. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan dan 

mengidentifikasi upaya pembina pramuka dalam menumbuhkan sikap 

kemandirian siswa.  

Dalam hal ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu 

suatu deskripsi intensif dan analisisi fenomena tertentu atau satuan sosial 

seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Disamping itu 

merupakan penyelidikan secara rinci satu setting, satu subjek tunggal, satu 

kumpulan dokumen atau satu kejadian tertentu.
31

 

B. Kehadiran Peneliti  

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai 

instrumen juga harus “ divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap 

melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.
32
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Peneliti harus dibekali kemampuan metode penelitian kualitatif, etika 

penelitian, dan ilmu pengetahuan sesuai bidang yang diteliti. Dengan kata 

lain, peneliti harus mempunyai integritas, bukan personalisasi dari seorang 

peneliti ilmiah. Oleh karena itu, hasil penelitian kualitatif bergantung pada 

orang yang menelitinya. Kredibilitas, reputasi, dan kepakarannya menjadi 

modal pokok sekaligus menjadi ukuran diterima secara utuh atau ditolak 

dengan diskusi atau perdebatan.
33

 

Peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif 

dalam upaya mengumpulkan data yang ada di lokasi penelitian, yaitu di MI 

Salafiyah Barek Kebonsari, Kabupaten Madiun. Instrumen pengumpulan data 

yang lain berupa alat tulis, alat perekam, dan dokumen yang dapat membantu 

menunjang keabsahan hasil penelitian. Kehadiran peneliti secara langsung dan 

aktif dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan penelitian yang akan 

dilaksanakan. 

C. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini adalah di MI Salafiyah Barek bertempat di Dusun 

Barek Desa Barek Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. MI Salafiyah 

Barek adalah satu-satunya MI yang terdapat di Desa itu. Pengambilan lokasi 

ini di sesuaikan dengan topik yang telah dipilih oleh peneliti atau penulis 

dengan penelitian ini diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna baru 

yang belum diketahui oleh penulis.  
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D. Data dan Sumber data  

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah 

kata–kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan 

lain-lain.
34

 Berkaitan dengan hal itu jenis data dapat dibagai menjadi : kata-

kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. 

1. Kata–kata dan tindakan  

Kata –kata dan tindakan orang –orang yang diamati atau yang di 

wawancarai merupakan sumber data utama dicatat melalui perekaman 

vidio/audio tapes, pengambilan foto, atau film. 
35

 

2. Sumber tertulis  

Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari 

sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari 

asrip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. 
36

  

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang ditetapkan.
37
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Hal yang menjadi dasar penentu pilihan penggunaan teknik penelitian 

adalah kebutuhan peneliti untuk memperoleh data yang valid. Dengan 

demikian, pertimbangan untuk menggunakan teknik tertentu adalah kebutuhan 

peneliti untuk mendapatkan informasi tertentu dan informasi yang valid.
38

 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Bagi peneliti kualitatif, fenomena dapat 

dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subjek 

melalui wawancara mendalam dan diobservasi. Saat fenomena tersebut 

berlangsung. Di samping itu, untuk melengkapi data, diperlukan dokumentasi 

(tentang bahan- bahan yang di tulis peneliti). Adapun pengumpulan data yang 

dapat dilakukan sebagai berikut.  

1. Teknik Observasi 

Observsi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Dengan observasi 

dilapangan, peneliti akan lebih memahami konteks situasi sosial dan 

memperoleh pengalaman langsung serta peneliti dapat menemukan hal-

hal baru diluar persepsi peneliti.
39

 

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data  yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan 

mengamati hal – hal yang berkitan dengan ruang, tempatt, pelaku, 

kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode 
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observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku 

subjek lingkungan atau ruang, waktu, dan keadaan tertentu.
40

 Observasi 

dilakukan pada saat peneliti melakukan panelitian awal di MI Salafiyah 

Barek Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Observasi dilakukan 

dengan mengamati suasana lingkungan sekitar sekolah. Hasil penelitian 

awal dapat dijadikan pedoman peneliti untuk penelitian yang akan 

dilakukan. Observasi kedua dalam penelitian ini untuk mendapatkan data 

tentang  

4. Bagaimana sikap kemandirian siswa kelas V MI Salafiyah Barek 

Kebonsari Madiun. 

5. Bagaimana upaya pembina pramuka dalam menumbuhkan sikap 

kemandirian siswa kelas V MI Salafiyah Barek Kebonsari Madiun.  

6. Apa faktor pendukug dan penghambat dalam menumbuhkan sikap 

kemandirian siswa kelas V MI Salafiyah Barek Madiun.  

2. Teknik Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data 

dalam penelitian kualitatif secara lisan dalam suatu pertemuan.
41

 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban – 
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jawaban responden. Wawancara dapat dilakukan secara langsung ataupun 

tindak langsung.
42

 

Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas 

sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada 

seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan penelitian 

merekam jawaban – jawabannya sendiri.
43

 

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah  

wawancara terbuka. Artinya, dalam penelitian ini para subjeknya 

mengetahui pula apa maksud wawancara itu. Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang upaya pembina dalam menumbuhkan sikap 

kemandirian siswa. 

Wawancara ditujukan kepada 2 pembina pramuka dan 5 siswa kelas V 

sebagai narasumber terkait dengan sikap kemandirian siswa. Wawancara 

yang dilakukan sifatnya tidak terlalu formal karena data yang diperoleh 

diharapkan lebih maksimal.  
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3. Teknik Dokumentasi 

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau dokumen yang berbentuk tulisan, gambar 

atau dokumen yang berbentuk tulisan misalnya biografi.
44

 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data 

berupa sejarah berdirinya sekolah, profil sekolah serta data tambahan 

yang dibutuhkan melengkapi hasil penelitian. Dokumentasi berupa data- 

data penting maupun foto kegiatan. 

F. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit – unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 

penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 
45

  

Teknik analisa data dalam kasus ini menggunakan analisa data 

kualitatif mengikuti konsep yang diberikan Miles & Hubermen, yang mana 

mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap 
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tahap penelitian sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam 

analisis data meliputi.
46

 

1. Reduksi Data  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. 
47

  

Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian, bahkan 

prosesnya diawali sebelum pelaksanaan pengumpulan data. Dalam 

penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data- data hasil wawancara 

dan dokumentasi, setelah seluruh data terkumpul, data- data yang masih 

umum dipilih dan difokuskan sesuai dengan rumusan masalah tentang 

upaya pembina pramuka dalam menumbuhkan sikap kemandirian siswa 

di MI Salafiyah Barek Kebonsari Madiun.  

2. Penyajian Data  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay 

data. Kalau dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart 
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dan sejenisnya. Yang digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif teks yang bersifat naratif. 
48

 

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang – 

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.
49

 

Ketiga langkah tersebut bersifat interaktif. Pada tahap reduksi data 

akan dilakukan kategorisasi dan pengelompokan data yang lebih peting. 

Yang bermakna, dan yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga 

kesimpulan – kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi dalam 

penelitian upaya pembina pramuka dalam menumbuhkan sikap 

kemandirian siswa di MI Salafiyah Barek Kebonsari Madiun, peneliti 

melakukan pemilihan dari data yang diperoleh dilapangan dengan 

kategorisasi, baik data tertulis, lisan (rekaman wawancara) dan data lain 

yang mendukung. Pada tahap penyajian data peneliti mengolah dari data 

yang telah dikategorikan sesuai dengan kelompoknya masing – masing, 

kemudian melakukan penyajian data.  
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Teknik pemeriksaan keabsahan data ada tujuh cara, yaitu perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan/keajegan pengamat, triangulasi pengecekan sejawat 

melalui diskusi, kecukupan referensi, kajian kasus negatif dan pengecekan 

anggota. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu dengan yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik 

triangulasi yang paling banyak dilakukan ialah pemeriksaan melalui sumber 

lainnya.
50

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dengan 

sumber. Artinya, peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dengan penelitian kualitatif.  Dengan mengumpulkan data dari 

observasi, wawancara, serta dokumentasi yang diperoleh, akan menghasilkan 

bukti yang berbeda dan akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk 

memperoleh kebenaran. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan 

wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada pembina pramuka dan siswa 

serta melihat kondisi langsung di lapangan berupa observasi terhadap 

pelaksanakan penanaman kemandirian siswa. Diharapkan hasil penelitian ini 
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mampu memberikan informasi tentang upaya pembina pramuka dalam 

menumbuhkan sikap kemandirian siswa.  

H. Tahap – tahap Penelitian  

Dalam penelitian ini ada empat tahapan, yaitu sebagai berikut.  

1. Tahap pra lapangan, meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi, dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan menyangkut persoalan etika peneliti.  

2. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data.  

3. Tahap analisis data, meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan 

data.  

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.  
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum  

1. Gambaran Umum MI Salafiyah Barek  

a. Sejarah berdirinya MI Salafiyah Barek  

Pada tahun 1957 melalui gagasan seorang ulama besar, Ky. 

H. Ali Rohmad Pengasuh Pondok Pesantren Mutatowi’in 

Kebonsari Madiun, untuk mendirikan satu lembaga pendidikan 

yang berbasis Islam Ahlussunah Wal Jama’ah Annahdiyah. 

Untuk mewujudkan gagasan ini, beliau mengutus kedua santri 

utamanya, yang bernama K.H. Subakir dan Ky. Mujtahid 

didukung oleh tokoh-tokoh  masyarakat maka berdirilah salah 

satu Madrasah Ibtidaiyah yang kita kenal dengan “MI 

SALAFIYAH BAREK“ Dalam perkembangannya, MI 

Salafiyah Barek telah mampu membuktikan ekspektasi 

masyarakat yaitu mencetak profil lulusan yang berkualitas, 

baik kualitas secara akademik maupun non akademik. Ini 

terbukti dengan berbagai penghargaan dan prestasi yang telah 

diraih di tingkat lokal, regional, maupun nasional, mulai dari 

siswa, guru serta institusinya.  

40 
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MI Salafiyah Barek adalah lembaga pendidikan islam 

terpadu yang mengembangkan model pendidikan islam 

berwawasan sains dan teknologi serta kecakapan hidup. 

Jenjang pendidikan yang dikembangkan terdiri atas Pendidikan 

Anak Usia Dini, Taman Kanak – kanak Nurul Jadid, 

dilanjutkan tingkatkan Madrasah Ibtidaiyah, serta nantinya 

Perguruan Tinggi. 

MI Salafiyah Barek memberikan layanan pendidikan 

secara berimbang terhadap perkembangan intelektual, 

emosional dan spiritual anak dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang atraktif dan inovatif. Dengan didukung oleh 

tenaga pendidik yang profesional, sarana – prasarana yang 

memadai, kurikulum pembelajaran dan metode pembelajaran 

yang inovatif, maka dapat memberikan layanan pendidikan 

terbaik bagi semua peserta didik.  

b. Letak geografis MI Salafiyah Barek  

Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Barek terletak di Dusun 

Barek Desa Barek Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

Lokasi ini dapat dijangkau dengan menggunakan berbagai jenis 

kendaraan baik roda dua maupun roda empat karena terletak di 

lintasan jalan raya dengan kondisi yang baik. Madrasah ini 

berbatasan dengan ;  

37 
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1) Sebelah utara   : tanah pekarangan milik Bapak Gito 

2) Sebelah selatan : tanah pekarangan milik alm. Bapak 

Subakir  

3) Sebelah timur    : jalan menuju Masjid dan rumah 

masyarakat  

4) Sebelah barat     : tanah lapangan MI Salafiyah Barek  

Dilihat dari letak geografis, Madrasah Ibtidaiyah 

Salafiyah Barek bisa dikatakan strategis karena terletak di 

tengah – tengah pemukiman penduduk sehingga jumlah siswa  

madrasah ini lebih dari cukup. Bahkan bisa dikatakan 

meningkat. Hal ini bisa dilihat dari jumlah muridnya yang 

mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Berarti 

menunjukkan bahwa Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Barek ini 

mempunyai kepercayaan dari masyarakat sekitar untuk 

melangsungkan proses belajar mengajar. 

c. Struktur Organisasi MI Salafiyah Barek 

Struktur Organisasi MI Salafiyah Barek telah 

terstruktur dengan baik dan maasing- masing anggotanya 

mengelola tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Adapun 

struktur organisasi MI Salafiyah Barek adalah sebagai berikut:  

1) Kepala Madrasah          : Drs. Suhadi  

2)  Wakil Kepala Madrasah: Mashuri, S.Pd 
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3) Guru Kelas I A         : Siti Fatonah, S.Pd.I 

4) Guru Kelas I B          : Anisaul Khasanah, S.Pd.I 

5) Guru Kelas II A          : ST. Sundari, S.Pd.I  

6) Guru Kelas II B            : Dian Fitriana, S.Pd.I  

7) Guru Kelas III A           : Henry Hidayat, S.Pd  

8) Guru Kelas III B           : Faturi, S.Pd 

9) Guru Kelas IV A         : Yuni Mariana, S.E 

10) Guru  Kelas 1V B       : Lathifatul Muna, S.Pd  

11) Guru Kelas VI A         : Muhammad Imron, S.Pd  

12) Guru Kelas VI B         : Agus Prastyo, S.Si.     

d. Visi, misi dan tujuan MI Salafiyah Barek  

Adapun Visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai 

Madrasah Ibtidaiyah MI Salafiyah Barek adalah :  

1) Visi  

 Terwujudnya manusia unggul yang bertaqwa, berilmu, 

berakhlak mulia, trampil dan mampu mengaktualisasikan 

diri dalam kehidupan bermasyarakat. 

2) Misi  

Menciptakan lembaga pendidikan yang islami dan 

berkualitas. Menumbuhkan kepribadian, iman, ilmu, amal 

dan akhlak mulia. Memberikan penguasaan dalam ilmu 

pengetahuan menumbuhkan semangat keunggulan, dan 
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mampu menginternalisasikan nilai- nilai keislaman dalam 

kehidupan sehari- hari.  

3) Tujuan Madrasah  

MI Salafiyah Barek berusaha untuk mencapai tujuan :  

a) Meningkatkan dasar –dasar aqidah islamiyah yang 

kuat.  

b) Mengamalkan shalat berjamaah dzuhur, dhuha, dan 

istighosah di Madrasah.  

c) Meningkatkan nilai rata – rata UNAS secara 

berkelanjutan.  

d) Meningkatkan ketrampilan berbahasa Inggris dan 

bahasa Arab secara aktif.  

e) Meningkatkan Jumlah sarana atau prasarana serta 

pemberdayaannya yang mendukung peningkatan 

prestasi akademik dan non akademik.  

f) Terampil menggunakan tehnologi informasi. 

g) Memiliki kesiapan untuk melanjutkan studi 

dijenjang menengah.  

e. Keadaan guru di MI Salafiyah Barek  

1) Jumlah Guru  

Madrasah Ibtidaiyah MI Salafiyah Barek adalah salah 

satu sekolah dasar yang bernaung di bawah Yayasan 
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Pendidikan Natdlatul Ulama yang memiliki 4 guru PNS 

dan 14 non PNS  

Data guru PNS dan non PNS Madrasah Ibtidaiyah MI 

salafiyah Barek Kebonsari Kabupaten Madiun tahun 

pelajaran 2017/2018 semua berjumlah 18 personel, adapun 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :  

Tabel 4.1 

Jumlah guru Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Barek tahun pelajaran 2018/2019 

No Nama dan NIP Pend  

Terakhir 

Status Jabatan 

1. 
Drs.SUHADI 

SI - Kepala Madrasah   

2. MASHURI, S.Pd. 
196806202005011002 

SI   PNS  Guru kelas  

3. ST. SUNDARI, S.Pd.I 
196710242005012001 
 

SI PNS Guru kelas 11 A 

4. SITI FATHONAH, S.Pd.I 

197302142005012001 
 

SI PNS Guru kelas 1A 

5. ANISA'UL HASANAH, 

S.Pd.I 

198205162005012003 
 

SI PNS Guru kelas 1 B  

6. 
Dra. ISSYAMINATIN 

SI - Guru kelas V A 

7. 
SHOLIKIN, S.Pd.I 

SI - HUMAS  

8. 
DIAN FITRIANA, S.Pd.I 

SI - Guru kelas 11 B 

9. 
YUNI MARIANA, S.E. 

SI - Guru kelas IV A 
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10. 

HENRY HIDAYAT, S.Pd. 

SI - Waka Kesiswaan   

Guru Kelas III A  

11. LATHIFATUL MUNNA, 
S.Pd. 

SI - Guru kelas IV B 

12. 

FATURI, S.Pd. 

SI - Waka kurikulum 

Guru kelas III B   

13. 
MUJIB MUDZAKIR, S.Pd. 

SI - Guru kelas V A 

14. 

MUHAMMAD IMRON, 
S.Pd. 

SI - Bimbingan 

Konseling 

Guru kelas VI A  

15. 
NUR SALAM, S.Pd. 

SI - Guru Olahraga  

16. 
AGUS PRASTYONO, S.Si. 

SI - Guru kelas VI B  

17. Aro Qodam Arrasyid , 
S.H.  

SI - TU 

18. 
Ichsan Januari  

- - Penjaga / kebun   

  

f. Keadaan Peserta didik MI Salafiyah Barek  

1) Jumlah Siswa  

Data siswa Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Barek 

Kecamatan kebonsari Kabupaten Madiun pada tahun 

pelajaran 2017/2018 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 

 Jumlah siswa Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Barek 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

NO Kelas Jenis Kelamin Jumlah 

L P 

1.  1 A 11 15 26 

2.  I B 15 8 23 

3.  II A 16 14 30 

4.  II B 14 7 21 

5.  III A 13 13 26 

6.  III B 9 8 17 

7.  IV A 13 11 24 

8.  IV B 14 6 20 

9.  V A 14 12 26 

10.  V B 15 7 22 

11.  VI A 12 11 23 

12.  VI  B 11 11 22 

Jumlah 157 123 280 

 

Jumlah dari siswa-siswi di MI Salafiyah Barek 280 

dengan rincian kelas 1A 26, 1B 23, 2A 30, 2B 21, 3A 26, 

3B 17, 4A 24, 4B 20, 5A 26, 5B 22, 6A 23, 6B 22.  
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g. Sarana dan Prasarana di MI Salafiyah Barek  

1) Kondisi sarana dan Prasarana sekolah  

Ruang kelas sebanyak 12 ruang dengan kondisi 

90% dan 10%  proses pembangunan. Ruang kepala 

madrasah, ruang guru, kamar mandi/WC guru, 

Laboratorium Komputer, masing masing ruang dengan 

kondisi 100% baik.  

No Keterangan Kondisi Jumlah 

Baik  Rusak / 

perbaikan  

1.  Ruang Kelas  90% 10% 12  

2.  Ruang Kepala 

Madrasah  

100% - 1  

3.  Ruang Guru  100% - 1  

4.  Ruang Komputer  10% 90% 1 

5.  Kamar Mandi/ 

WC  

100% - 4 

 

2) Kondisi peralatan pembelajaran  

Komputer yang dimiliki 2   

3) Kondisi perabotan di sekolah  
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Dari semua perabot yang dimiliki oleh MI Salafiyah Barek, 

75% dalam keadaan baik, dan 25% dalam keadaan rusak.  

B. Data Khusus  

1. Pengembangan Sikap kemandirian siswa kelas V MI Salafiyah 

Barek Kebonsari  Kabupaten Madiun   

Sekolah merupakan wahana untuk siswa aktif belajar berbagai 

macam hal, salah satunya adalah belajar kemandirian. Di sekolah 

formal biasanya terdapat kegiatan intrakurikuler dan 

ekstrakurikuler. Kegiatan ektrakurikuler ini diadakan untuk 

menunjang siswa menjadi lebih aktif berani dan mandiri dalam 

segala hal salah satunya yaitu kegiatan kepramukaan. Kegiatan 

kepramukaan mempunyai beberapa permainan yang menarik, 

menyenangkan dan menantang. MI Salfiyah Barek merupakan 

salah satu sekolah yang menggunakan pramuka sebagai wadah 

untuk menumbuhkan sikap kemandirian siswa yang tidak lepas 

dari peran seorang pembina pramuka. 

 Untuk mencapai sasaran sebagai pedoman peneliti 

merumuskan beberapa masalah tentang bagaimana sikap 

kemandirian siswa kelas V di MI Salafiyah Barek Kebonsari 

Madiun. Maka peneliti memaparkan data hasil wawancara 

sebagaimana berikut : 



 

54 
 

Menurut kakak Faturi, S.Pd. selaku pembina di MI Salafiyah 

Barek menjelaskan bahwa ;  

Sikap kemandirian siswa kelas V sudah nampak sejak kelas 4, 

baik dibidang KBM maupun ekstrakulikuler, karena kelas V 

merupakan lanjutan sistem pembelajaran kelas 4. Sikap 

kemandirian tersebut dapat dilihat dari usaha siswa kelas V 

untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh kakak pembina 

dengan mandiri. Jika mereka kesulitan baru minta arahan 

pembina.
51

   

  

Dari keterangan diatas, dapat diketahui bahwa sikap 

kemandirian siswa kelas V MI Salafiyah Barek Kebonsari Madiun; 

  

Dapat dilihat dari pemberian tugas oleh pembina, jika tugas 

tersebut tidak bisa dilaksanakan baru pembina yang memberikan 

pengarahan, sikap siswa kelas V rata-rata sudah mandiri dengan 

adanya tugas pembina atau pemberian tanggung jawab. Jadi siswa 

sudah mandiri dengan pemberian tugas dari pembina selain dari 

tugas siswa mempunyai bekal dari kelas 4. Atau kelas tingkat 

rendah.   

Pernyataan senada juga disampaiakan oleh kakak ST. Sundari, 

S.Pd 

sikap siswa di kelas V rata- rata baik, seperti sopan, santun, ramah 

tamah, dan disiplin. Dan siswa sudah mandiri karena dididik 

sejak dini. 
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Selain itu peneliti juga mewawancarai siswa mengenai sikap 

mandiri. 

Menurut Satrio Dwi Nugroho salah satu siswa kelas V 

menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan sehari-hari masih 

memerlukan orang lain;   

Iya, seperti halnya mencuci baju saya masih dibantu ibu, atau ibu 

yang menucucinya. Mengerjakan PR jika tidak bisa, saya 

memerlukan orang lain. Kegiatan memasak, dan ketika dapat 

tugas membuat dlakbar saya masih bertanya pada teman saya, 

karena sering salah dengan simpul- simpul. 

 

Menurut pendapat Jiandra Purwantoro siswa kelas V MI 

Salafiyah Barek;  

Iya, saya masih memerlukan orang lain karena saya menganggap 

belum bisa. Misalnya, kegiatan mencuci baju jika dirumah, 

mengerjakan PR. Selain itu, dalam mengerjakan tugas pramuka 

seperti pionering saya masih membutukan  bantuan, karena 

masih belum menguasai simpul-simpul. 

  

Zakiya Ajmala Ahmad siswi kelas V MI Salafiyah Barek juga 

menyampaikan; 

Iya masih, seperti kegiatan mencuci masih memerlukan bantuan  

orang lain.  

   Kemudian pendapat Rifky Hakim Candranegara, siswa MI 

Salafiyah Barek ;  

Masih memerlukan orang lain kak, seperti Mencuci baju.  

Selanjutnya, pendapat Salsabila Rohiana Nur Aifa  
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Iya kak, masih memerlukan orang lain, Kadang – kadang mencuci 

masih minta bantu ibu  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembina pramuka 

peneliti menyimpulkan bahwa terdapat siswa yang sudah 

mandiri, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat 

beberapa siswa yang belum  mandiri, sikap siswa sudah baik 

dan mandiri di lingkungan sekolah, terlihat dari sikap 

kemandirian dalam mengerjakan tugas akan tetapi beberapa 

siswa siswi masih memerlukan bantuan orang lain dalam 

kegiatan tertentu. 

2. Upaya pembina pramuka dalam menumbuhkan sikap 

kemandirian siswa kelas V MI Salafiyah Barek  

Kemandirian anak merupakan karakter seseorang yang bisa 

dilatih dan dibina. Seorang pembina yang bisa mengarahkan 

peserta didik agar bisa mandiri, disiplin dan tanggung jawab 

dengan apa yang telah dijalaninya.  

Maka dari itu telah dirumuskan tentang upaya pembina 

pramuka dalam menumbuhkan sikap kemandirian siswa kelas V 

MI Salafiyah Barek.  

Menurut kakak Faturi, S.Pd selaku pembina pramuka MI 

Salafiyah Barek menjelaskan bahwa upaya pembina dalam 

menumbuhkan sikap kemandirian siswa kelas V;  



 

57 
 

Bimbingan dilakukan melalui kegiatan ekstrakulikuler 

khususnya pramuka yang diikuti oleh siswa kelas 3,4,5 dan 

6. Kelas V sudah menunjukkan sikap kemandiriannya. 

Misalnya mereka sudah mampu jika ditugaskan untuk 

membuat dlakbar, pionering, yel – yel dan melakukan 

PBB, sehingga pembina hanya mengarahkan saja. Pembina 

lebih mudah dalam hal memberikan arahan kepada siswa 

karena di MI Salafiyah Barek, kelasnya dibedakan menjadi 

dua yaitu kelas A dan B, kelas A dengan IQ tinggi dan B 

dengan IQ rata- rata. Dengan adanya pembagian kelas 

tersebut mempermudah pembina untuk memberikan 

bimbingan kemandirian siswa, sehingga akan mencapai 

pembelajaran yang efektif. 

 

Dengan adanya pembagian kelas yaitu A dan B maka  

mempermudah pembina untuk memberikan arahan atau 

bimbingan terhadap siswa kelas V. Sehingga kegiatan dapat 

berjalan dengan lancar dan pembina dapat menumbuhkan sikap 

kemandirian siswa dengan baik.  Selanjutnya, menurut kakak ST. 

Sundari, S.Pd salah satu  pembina pramuka MI Salafiyah Barek 

menyatakan bahwa; 

Memberikan motivasi atau ceramah, dan memberikan tugas 

kepada siswa tersebut. Memberikan terus pelatihan atau 

evaluasi agar yang sudah mandiri terus berkreasi dengan 

kemampuan yang dimiliki siswa jika yang belum mandiri 

pembina dengan tlaten memberikan materi atau 

pengarahan dengan baik.
52

 

 

Hasil wawancara diatas selain pemberian tugas, 

kemandirian  dapat dibangun melalui motivasi atau ceramah, 

                                                           
52

 Lihat Transkip Wawancara Nomor ; 03/W/9-III/2018 dalam Lampiranlamporan Hasil 
Penelitian ini  



 

58 
 

pelatihan, dan evaluasi agar siswa yang sudah mandiri mampu 

meningkatkan kreativitas yang dimilikinya  

Selain itu peneliti juga mewancarai siswa terkait dengan 

kegiatan pramuka dalam menumbuhkan sikap kemandirian 

siswa kelas V.  

Menurut Satrio Dwi Nugroho salah satu siswa kelas V MI 

Salafiyah Barek;   

Iya, disana kita dilatih untuk mandiri, disiplin, bertanggung 

jawab, dan percaya diri dalam kegiatan yang saya ikuti. Dengan 

ikut pramuka jadi banyak pengalaman kak.
53

  

 

Dengan mengikuti kegiatan pramuka dapat memberikan 

banyak pengalaman, sehingga pengalaman tersebut menjadi bekal 

kemandirian, rasa tanggung jawab, dan rasa percaya diri.   

Selanjutnya, pendapat Jiandra Purnantoro siswa kelas V 

MI Salafiyah Barek;   

 

Iya, karena dengan kegiatan pramuka saya bisa disiplin, 

bertanggung jawab, mandiri dan banyak pengalaman.
54

 

 

Hal ini diperkuat lagi oleh Zakiya Ajmala Ahmad siswi 

kelas V MI Salafiyah Barek;  
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Iya, karena saya suka dengan kegiatan pramuka, dengan 

adanya kegiatan pramuka saya bisa mandiri, disiplin dan 

bertanggungjawab.
55

  

 

Kemudian pendapat Salsabila Roihana Nur Aifa siswi 

kelas V MI Salafiyah Barek; 

Iya, karena dengan ikut pramuka saya bisa mandiri, suka 

bergaul, senang banyak teman banyak pengalaman.
56

 

 

Selanjutnya, pendapat Rifqi Hakim Candaranegara siswa 

kelas V MI Salafiyah Barek; 

 Iya, karena dengan adanyaa kegiatan pramuka saya menjadi 

mandiri, mudah bergaul.
57

 

 

Upaya pembina pramuka dalam menumbuhkan sikap siswa 

seperti pemberian tugas, pembuatan dlakbar, yel –yel, dll. 

Meskipun berbeda – beda yang dilakukakan tapi tujuannnya 

sama disisi lain siswa – siswi akan menjadi mandiri dengan 

upaya yang diberikan pembina pramuka tersebut.  

3. faktor pendukung dan penghambat dalam menumbuhkan 

sikap kemandirian siswa kelas V MI Salafiyah Barek 

Kebonsari Madiun. 

Dalam menumbuhkan sikap kemandirian siswa ada faktor 

yang mendukung dan menghambat pembina pramuka untuk 
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menumbuhkah sikap tersebut. Hal ini diungkapkan oleh kakak 

Faturi, S.Pd. Selaku pembina pramuka MI Salafiyah Barek;  

Kendalanya, kurangnya waktu penanganan anak-anak. Ada 

yang izin, absen, apalagi mayoritas siswanya anak pondok 

jadi waktu sore bisa segera di selesaikan. Karena mereka 

yang mondok untuk segera dipulangkan dan mengikuti 

kegiatan mengaji begitu juga dengan yang lainnya. Faktor 

pendukungnya anak – anak rajin, suka dengan kegiatan 

pramuka.  

 

Kendala yang dialami pembina yakni waktu pembelajaran 

yang singkat, dan faktor pendukungnya siswa suka dengan 

kegiatan tersebut.  

Selanjutnya, menurut kakak pembina ST. Sundari, S.Pd 

mengatakan bahwa;  

Kendalanya, siswa yang memiliki sikap yang kurang aktif 

sehingga membuat siswa tersebut lama untuk memahami 

pelajaran, atau sikap yang kurang mandiri. faktor 

pendukungnya siswa banyak yang suka dengan kegiatan 

pramuka.  

 

Upaya menumbuhkan sikap kemandirian siswa terkendala 

ketika ada siswa yang pasif, karena mereka kebanyakan diam 

sehingga pembina dengan tlaten memngajarkan materi lagi. 

Selain itu siswa – siswi mengatkan bahwa;  

 

Menurut Satrio Dwi Nugraha siswa kelas V MI Salafiyah 

Barek;  

 

Pembina cukup baik, terkadang pembina memberikan tugas 

untuk dikerjakan sebisa mungkin. Jika tugas tersebut 

belum terselesaikan, baru pembina yang ikut serta dan 

mengarahkan materi tersebut.  
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Upaya pembina pramuka sudah cukup baik dan benar, 

mereka cukup memberikan arahan, kepada siswa untuk 

mengerjakan tugasnya sendiri. Jika mengalami kesulitan baru 

minta bantuan kepada pembina.  

Selanjutnya menurut Jiandra Purnantoro selaku siswa MI 

Salafiyah Barek ; 

Iya , pembina yang selalu memotivasi, mengajarkan materi 

dengan tlaten. 

 

Selanjutnya, menurut Zakiya Ajmala Ahmad siswi kelas V 

MI Salafiyah Barek;  

Memberikan tugas kepada kita, sebisa mungkin dan 

meberikan kita tanggung jawab.   

 

Selanjutnya, menurut Salsabila Roihana Nur Aifa   

Mengevalusai, memotivasi memberikan tugas untuk kita bisa 

bertanggung jawab. 

 

Selanjutnya, menurut Rifqi Hakim Candranegara siswa 

kelas V MI Salafiyah Barek;  

Pembina memberikan tugas kepada kita sebisa mungkin.  

Faktor pedukung dan penghambat bagi pembina pramuka 

kurangnya waktu, misalnya ketika anak pondok pulang maka 

teman yang lain ikut pulang, sehingga waktu pembelajaran lebih 

cepat. Selain itu, masih ada beberapa siswa yang kurang aktif 

dalam kegiatan pembelajaran misalnya, dalam mengerjakan tugas 
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praktek kelompok mereka kurang pro aktif, sehingga mereka 

ketinggalan materi pramuka. Faktor pendukungnya adalah banyak 

siswa yang suka kegiatan pramuka. Mereka beranggapan bahwa 

bisa belajar dan bermain ketika mengikuti kegiatan pramuka.  .   

Dari hasil pemaparan hasil wawancara diatas, peneliti akan 

memperkuat kembali data yang ada berdasarkan observasi yang 

telah diamati pada upaya pembina pramuka dalam menumbuhkan 

sikap kemandirian siswa kelas V MI Salafiyah Barek Kebonsari 

Madiun pada tanggal 9 maret 2018;  

Siswa – siswi segera masuk ruang kelas dengan tenang dan 

bersikap sopan ketika mengetahui pembina akan memasuki 

ruang kelas. Pembina memberikan materi seperti biasanya 

dan siswa siswi memperhatikan dengan tenang, meskipun 

ada beberapa siswa yang ramai dan asik bermain sendiri. 

Mereka tidak memeperhatikan apa yang disampaikan oleh 

pembina. Ketika pembina memberikan tugas untuk maju 

ke depan menghafal tri satya ataupun dasa dharma, siswa 

dengan sikap yang awalnya takut akhirnya mempunyai 

keberanian, diikuti teman yang lainnya untuk hafalan tanpa 

diperintah maju ke depan. Setelah hafalan pembina juga 

memberikan permainan untuk menambah semangat para 

siswa – siswi tersebut. Pada pukul 15.00 siswa – siswi 

untuk segera istirahat, setelah istirahat siswa – siswi 

berkumpul di halaman sekolah untuk berkumpul materi 

lapangan seperti biasa materi lapanan membuat dlakbar 

disitulah para siswa berkreasi untuk membuat dlakbar, 

awalnya pembina menerangkan simpul-simpulnya dan 

tatacaranya baru siswa – siswinya menjalankan tugas 

tersebut dengan kelompok atau regu masing – masing.  

Dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti dapat 

menganalisis bahwa upaya dalam menumbuhkan sikap 

kemandirian siswa kelas V MI Salafiyah Barek Kebonsari 
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Madiun, yaitu dapat diketahui berdasarkan upaya pembina dengan 

memberikan arahan terlebih dahulu, setelah itu memberikan tugas 

kepada siswa-siswi, jika tugas tersebut tidak bisa terselesaikan 

pembina memberikan pengarahan lagi. Selain itu juga ada faktor 

penghambat seperti halnya terbatasnya waktu dalam proses 

pembelajaran, siswa yang kurang semangat, siswa yang pendiam 

dan kurang aktif, sehingga pembina harus tlaten mengarahkan 

siswa tersebut. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Analisis Data Tentang Sikap Kemandirian Siswa Kelas V MI Salafiyah 

Barek Kebonsari Madiun  

Berdasarkan teori Erikson, kemandirian merupakan usaha untuk 

melepas diri dari orang tua dengan maksud untuk menemukan dirinya melalui 

proses mencari ego, yaitu merupakan perkembangan ke arah individualisme 

yang mantap dan berdiri sendiri. Kemandirian biasanya ditandai dengan 

kemampuan menentukan nasib sendiri, kreatif dan inisiatif, mengatur tingkah 

laku, bertanggung jawab, mampu menahan diri, membuat keputusan – 

keputusan sendiri, serta mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh dari 

orang lain.
58

  

Kemandirian seorang anak merupakan bagian karakter seorang yang 

bisa dilatih dan dibina. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu kakak 

pembina  bahwa sikap kemandirian siswa kelas V MI Salafiyah Barek 

Kebonsari Madiun, baik, sopan, percaya diri, disiplin, bertanggung jawab, 

mandiri, mengerjakan tugas dengan baik. Karena sudah dididik sejak dini atau 

sejak dia memasuki kelas tingkat rendah. Sehingga menurut pembina sikap 

kelas V cukup mandiri dengan apa yang pembina tugaskan.  
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 Kegiatan pramuka di MI Salafiyah Barek mempunyai tujuan dan 

harapan agar siswa memiliki sikap baik, sopan, bertaggung jawab, disiplin, 

percaya diri, berguna bagi masyarakat, berani terampil untuk kegiatan yang 

ada diluar sekolah, peduli lingkungan seperti yang diajarkan dalam dasa 

darma, mempunyai skill serta membentuk karakter mandiri siswa.  

B. Analisis Data Tentang Upaya Pembina Pramuka Dalam Menumbuhkan 

Sikap Kemandirian Siswa Kelas V MI Salafiyah Barek Kebonsari 

Madiun 

Pembina pramuka menjalankan organisasi dibidang ekstrakulikuler 

pramuka untuk menumbuhkan sikap kemandirian siswa. Seorang Pembina 

pramuka mampu mengarahkan siswa agar mandiri dengan apa yang telah 

dijalankanya.   

  Pembina pramuka di MI Salafiyah Barek sudah menyampaikan materi secara 

menarik, menantang, dan menyenangkan, selain itu di sela – sela kegiatan 

pembina pramuka memberikan pembinaan karakter pada anak. Terutama 

penanaman kemandirian, kedisiplinan, percaya diri dan tanggung jawab. Hal 

ini diperkuat oleh pernyataan pembina bahwa upaya pembina pramuka dapat 

menumbuhkan sikap kemandirian siswa dengan kegiatan pramuka sehingga 

anak menjadi mandiri dan disiplin.  

  Upaya pembina pramuka dalam menumbuhkan sikap kemandiran 

tersebut dengan mengharuskan siswa untuk mengikuti kegiatan upacara, 

pionering, kemah, membuat yel- yel, tugas dari pembina, mengikuti 
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perlombaan dan lain – lainnya. Dari kegiatan dan penugasan yang diselesaikan 

siswa dengan baik, maka sikap mandiri secara tidak langsung akan akan 

tertanam pada diri siswa. 

Hasil temuan ini sesuai dengan pendapat Damarasih dkk yang 

mengemukakan bahwa hubungan antar pembina dengan peserta didik 

menggunakan sistem among. Sistem among berarti mendidik pramuka 

menjadi insan merdeka jasmani, rohani, dan pikirannya, disertai tanggung 

jawab dan kesadaran akan pentingnya bermitra dengan orang lain. Sistem 

among mewajibkan para pembina pramuka melaksanakan prinsip –prinsip 

kepemimpinan sebagai berikut.  

4) Ing ngarsa sung tulada maksudnya di depan menjadi teladan,  

5) Ing madya mangun karsa maksudnnya di tengah membangun kemauan,  

6) Tut wuri handayani maksudnya dari belakang memberi dorongan dan 

pengaruh yang baik ke arah kemandirian.
59

 

Dalam melaksanakan tugasnya pembina wajib bersikap dan 

berperilaku berdasarkan (1) cinta kasih, kejujuran keadilan, kepatutan, 

kesederhanaan, kesanggupan berkorban dan rasa kesetiakawanan. (2) disiplin 

disertai inisiatif dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, 

negara dan bangsa, alam dan lingkungan hidup, serta bertanggung jawab 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
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C. Analisis Data Tentang Faktor Pendukung dan Penghambat dalam 

Menumbuhkan sikap Kemandirian siswa Kelas V MI Salafiayah Barek  

Kegiatan pramuka di MI Salafiyah Barek termasuk jenis kegiatan 

ekstrakulikuler yang bersifat rutin yang dilaksakan setiap hari jumat siang 

pukul 14.00 WIB. Tentu saja dalam proses pelaksanaan memerlukan 

dukungan dari berbagai  pihak agar berjalan sesuai dengan harapan yang 

diinginkan.  

Adanya peserta didik yang berminat untuk mengikuti kegiatan 

pramuka merupakan faktor pendorong terlaksananya kegiatan ini. Minat siswa 

yang mengikuti kegiatan ini dapat memperlancar proses menumbuhkan 

kemandirian siswa melalui peraturan yang ditetapkan pembina, bentuk – 

bentuk kegiatan yang diberikan dan metode yang digunakan dalam 

memberikan materi juga faktor pendorong siswa tertarik untuk mengikuti 

kegiatan pramuka.  

Dari hasil penelitian ada beberapa hambatan – hambatan dalam 

menumbuhkan kemandirian siswa. Hal ini diperkuat oleh pembina pramuka 

bahwa kurangnya motivasi, minat, semangat dan waktu untuk siswa merubah 

menjadi mandiri.  

Pembina selalu memberikan motivasi kepada siswa untuk selalu 

bersikap mandiri dengan mengikuti kegiatan yang diberikan pembina kepada 

siswa. Karena itu, perlu menanamkan sikap kemandirian anak sedini mungkin, 

agar anak menjadi orang yang mandiri sejak kecil sampai kelak dewasa. Bila 
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anak mandiri, anak akan percaya diri dimanapun ia berada. Begitu pula saat 

anak menghadapi masalah sehari- hari dengan mudah persoalan tersebut akan 

diatasi tanpa harus bergantung kepada orang lain. Untuk membangun 

kemandirian anak tersebut membutuhkan cara yaitu dengan menumbuhkan 

percaya diri anak, memberikan tanggung jawab atau kepercayaan pada anak, 

memberikan  arahan,  motivasi dan memberikan kesempatan siswa untuk 

berkreasi sebisa mungkin. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 

1. Sikap kemandirian siswa kelas V di MI Salafiyah Barek sudah baik, 

dibuktikan mereka mampu mengerjakan tugas dengan hasil yang 

memuaskan. Hal tersebut karena mereka sudah dididik sejak dini atau 

sejak dia memasuki kelas tingkat rendah,  menurut pembina sikap kelas V 

cukup mandiri dengan apa yang pembina tugaskan. Sehingga siswa dapat 

menerapkan dalam kehidupan sehari – hari.  

2. Upaya pembina pramuka dalam menumbuhkan sikap kemandirian siswa 

kelas V di MI Salafiyah Barek, dengan menugaskan siswa untuk 

mengikuti kegiatan upacara, pionering, kemah, membuat yel- yel, dlakbar, 

berlatih upacara pramuka, mengikuti perlombaan dan semaphore. Dari 

tugas yang diberikan dapat  diselesaikan siswa dengan baik, maka sikap 

mandiri secara tidak langsung akan tertanam pada diri siswa. Dari hal itu 

mendapat berbagai hal pengalaman dan pengetahuan yang dapat dijadikan 

bekal dalam berinteraksi dengan lingkugannya.  

3. Faktor pendukung dalam menumbuhkan sikap kemandirian siswa adalah 

siswa yang senang mengikuti kegiatan pramuka, aktif dalam berteman dan 

terampil dalam mengerjakan tugas. Faktor penghambat dalam 
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menumbuhkan sikap kemandirian siswa meliputi terbatasnya waktu, siswa 

kurang bersemangat, siswa lebih pendiam dan kurang aktif.  

B. Saran  

1. Bagi siswa  

Hendaknya siswa harus lebih aktif dan mandiri dalam mengikuti kegiatan 

kepramukaan. Siswa lebih terampil dalam mengkreasikan bakatnya. 

2. Bagi guru  

Hasil penelitian ini diharapkan guru dapat meningkatkan kreatifitas dan lebih 

inofatif dalam melatih kemandirian siswa. Dengan cara memberikan yel-

yel baru, kreasi PBB, dan peatihan pionering yang beraneka ragam 

bentuknya.  

3. Bagi sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

bagi lembaga tersebut untuk menumbuhkan sikap kemandirian siswa 

dengan cara mengaktifkan kegiatan kepramukaan dan mendukung kegitan 

ekstrakulikuler lainnya.    

4. Bagi peneliti selanjutnya  

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan 

referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya.  
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