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Proses pendidikan  kita saat ini terlalu mementingkan perkembangan aspek kognitif 

pada tataran pengetahuan dengan mengabaikan persoalan kreativitas. Proses pengajaran 

di sekolah lebih mementingkan target pencapaian kurikulum dibanding  penghayatan isi 

kurikulum secara imajinatif dan kreatif. Sehingga MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo 

mewajibkan siswanya untuk mengikuti kegiatan kepramukaan. Kenyataannya pendidikan 

kepramukaan sangat berperan dalam peningkatan keterampilan dan kreativitas siswa. 

Karena dengan melalui kepramukaan dapat memberi motivasi bagi mereka yang belum 

kreatif untuk bisa lebih kreatif.  

Tujuan Penelitian ini adalah, 1) Untuk mengetahui peran pendidikan kepramukaan 

dalam meningkatkan kreativitas siswa di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo tahun 

pelajaran 2014/2015. 2) Untuk mendeskripsikan dan mengetahui kreativitas siswa yang 

mengikuti kegiatan kepramukaan di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo tahun pelajaran 

2014/2015. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana peran pendidikan 

kepramukaan dalam meningkatkan kreativitas siswa di MIN Lengkong Sukorejo 

Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015? 2) Bagaimana kreativitas siswa yang mengikuti 

kegiatan kepramukaan di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi 

kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya menggunakan reduksi data , display 

data/penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti sebagai instrument kunci, 

sedangkan informannya adalah: kepala sekolah, Pembina Pramuka, guru dan siswa MIN 

Lengkong Sukorejo Ponorogo. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa 1) Peran pendidikan kepramukaan dalam 

meningkatkan kreativitas siswa diantaranya yaitu a) Sebagai gerakan reform  b) sebagai 

bentuk apresiasi c) Sebagai pembentukan konsepsi d) Meningkatkan nilai keindahan e) 

Sebagai hiburan yang menyenangkan. 2) Kreativitas siswa dalam berpramuka di MIN 

Lengkong adalah melalui a) Pertemuan latihan mingguan, yang didalamnya terdapat 

latihan membuat pioneering, membuat yel-yel, membuat hasta karya b) Perlombaan, 

pesta siaga untuk pramuka siaga dan lomba tingkat penggalang/Jambore untuk pramuka 

penggalang.   



2 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU 

Sisdiknas) No 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara.
1
 

Pendidikan mempunyai peran yang amat menentukan bagi 

perkembangan dan perwujudan diri individu, terutama bagi pembangunan 

bangsa dan negara. Kemajuan suatu kebudayaan bergantung pada cara 

kebudayaan tersebut mengenali, menghargai dan memanfaatkan sumber 

daya manusia dan hal ini berkaitan erat dengan kualitas pendidikan yang 

diberikan kepada anggota masyarakatnya, kepada peserta didik. 

Tujuan pendidikan pada umumnya adalah menyediakan 

lingkungan yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan 

bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga ia dapat mewujudkan 

dirinya dan berfungsi sepenuhnya, sesuai dengan kebutuhan pribadinya 

dan kebutuhan masyarakat. Setiap orang mempunyai bakat dan 

kemampuan yang berbeda-beda, oleh karena itu membutuhkan pendidikan 

                                                           
1
Akhmad Muhaimin, Pendidikan yang Membebaskan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 
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yang berbeda-beda pula. Pendidikan bertanggung jawab untuk memandu, 

yaitu mengidentifikasi dan membina serta memupuk yaitu 

mengembangkan dan meningkatkan bakat tersebut, termasuk bakat yang 

ada pada mereka yang berbakat istimewa atau memiliki kemampuan dan 

kecerdasan luar biasa (gifted and talented).
2
 

Proses pendidikan  kita saat ini terlalu mementingkan 

perkembangan aspek kognitif pada tataran pengetahuan dengan 

mengabaikan persoalan kreativitas. Proses pengajaran di sekolah lebih 

mementingkan target pencapaian kurikulum dibanding  penghayatan isi 

kurikulum secara imajinatif dan kreatif. Gejala ini tampak sejak proses 

pendidikan SD sampai perguruan tinggi.
3
 

Kepramukaan merupakan salah satu pendidikan non formal yang 

bertujuan sebagai penyelenggara pendidikan kepanduan Indonesia yang 

merupakan bagian pendidikan nasional, bertujuan untuk membina kaum 

muda dalam mencapai sepenuhnya potensi-potensi spiritual, sosial, 

intelektual dan fisiknya, agar mereka bisa membentuk, kepribadian dan 

akhlak mulia kaum muda, menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah 

air dan bela negara bagi kaum muda, meningkatkan keterampilan kaum 

muda sehingga siap menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, patriot 

dan pejuang yang tangguh, serta menjadi calon pemimpin bangsa yang 

handal pada masa depan. 

                                                           
2
Utami Munandar, Kreativitas & Keberbakatan Strategi Mewujudkan Potensi Kreatif 

&Bakat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1999), 4  
3
Suyanto & Djihad Hisyam, Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki 

Milenim  III (Jogjakarta: Adicita Karya Nusa, 1999), 161  
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Kepramukaan di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 12 

tahun 2010 tentang gerakan pramuka, menjelaskan tentang ketentuan 

umum kepramukaan, asas, fungsi, tujuan, pendidikan kepramukaan, 

kelembagaan, ketentuan, dan peralihan , dan yang terakhir ketentuan 

penutup. Dalam pasal 4 UU nomor 12 tahun 2010 disebutkan bahwa 

gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar 

memiliki kepribadian yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa 

patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, 

dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan 

membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan 

pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.
4
 Oleh karena itu, sudah 

saatnya gerakan pramuka segera merancang kegiatan-kegiatannya untuk 

menggarap aspek afektif pembinaan remaja, siswa dan generasi muda.
5
  

Kegiatan pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler di MIN 

Lengkong Sukorejo Ponorogo yang sifatnya wajib diikuti oleh seluruh 

siswa, dari kelas I sampai kelas VI. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap 

hari sabtu pada jam pelajaran yaitu pada jam ke-2 dan ke-3. Tujuan dari 

pada pendidikan kepramukaan salah satunya yaitu untuk membentuk 

pribadi yang kuat, tangguh, dan kreatif.   

Adapun kegiatan kepramukaan di MIN Lengkong terbagi menjadi 

dua golongan yaitu golongan pramuka siaga dan golongan pramuka 

penggalang. Golongan pramuka siaga terdiri dari siswa kelas satu, dua, 

                                                           
4
 Undang-undang Gerakan Pramuka  (Jakarta: Kwarnas Gerakan Pramuka, 2010), 4.  

5
 Suyatno & Djihad Hisyam, ibid, 181 
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dan tiga. Sedangkan golongan pramuka penggalang terdiri dari siswa kelas 

empat, lima, dan enam.  Kegiatan pembinaannyapun terpisah dan dibina 

oleh orang yang berbeda pula. Untuk pramuka siaga dan penggalang 

dibina oleh guru kelas masing-masing. Materi yang diberikan juga berbeda 

berdasarkan (Syarat Kecakapan Umum) SKU dari masing-masing 

golongan. Kegiatannya diawasi secara langsung oleh bapak kepala 

sekolah. Dalam hal ini penelitian yang saya lakukan terfokus pada 

pembinaan pramuka penggalang dan pramuka siaga. 

Mengingat dampak positif dari kegiatan kepramukaan, banyak 

sekolah yang mewajibkan kegiatan kepramukaan, di bawah tangung jawab 

dan bimbingan kepala sekolah serta pelaksanaannya di bawah tanggung 

jawab gudep. Kemudian kegiatan kepramukaan ditetapkan oleh sekolah 

sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan rasa percaya diri, kreativitas, disiplin, dan tanggung 

jawab.
6
 

Dalam hal ini peneliti mengambil lokasi penelitian di MIN 

Lengkong Sukorejo Ponorogo karena Lembaga Pendidikan ini merupakan 

salah satu MIN yang ada di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 

yang tergolong memiliki ekstrakurikuler kepramukaan yang mana 

mengajarkan tentang  kepemimpinan, tanggung jawab, kemandirian, dan 

salah satunya kreativitas. Pada saat pembina memerintahkan peserta didik 

untuk membuat sebuah lagu yel-yel, hasta karya ataupun daur ulang bahan 

                                                           
6
 Ibid, 43 
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bekas, masih dijumpai siswa yang belum kreatif dalam membuatnya. 

Sehingga sekolah ini perlu adanya sebuah peningkatan kreativitas siswa 

melalui pendidikan kepramukaan. Dengan mengikuti pramuka penulis 

menganggap dapat meningkatkan kreativitas siswa di MIN Lengkong 

Sukorejo. 

Dengan mengasah kreativitas siswa, diharapkan dapat 

meningkatnya kreativitas siswa melalui pendidikan kepramukaan yang 

diberikan di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo. Yaitu dengan cara 

memberikan kegiatan – kegiatan mendidik yang dapat meningkatkan 

kreativitas siswa. 

 Berangkat dari latar belakang masalah seperti yang diuraikan di atas, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “PERAN 

PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN DALAM MENINGKATKAN 

KREATIVITAS SISWA DI MIN LENGKONG SUKOREJO 

PONOROGO TAHUN PELAJARAN 2014/2015” 

 

B. FOKUS PENELITIAN 

Penelitian ini difokuskan pada peran pendidikan kepramukaan dalam 

meningkatkan kreativitas siswa di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo tahun 

pelajaran 2014/2015.  
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C. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana peran pendidikan kepramukaan dalam meningkatkan 

kreativitas di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo tahun pelajaran 

2014/2015? 

2. Bagaimana kreativitas siswa yang mengikuti kegiatan kepramukaan di 

MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui peran pendidikan kepramukaan dalam 

meningkatkan kreativitas siswa di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo 

tahun pelajaran 2014/2015. 

2. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui kreativitas siswa yang 

mengikuti kegiatan kepramukaan di MIN Lengkong Sukorejo 

Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritik penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan informasi mengenai pembentukan kreativitas yang berada di 

Sekolah tingkat dasar dengan menerapkan pendidikan kepramukaan  yang 

menjembataninya.  
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2. Secara Praktis 

a) Bagi sekolah (Lembaga Pendidikan), penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebuah referensi dan refleksi bagi MIN Lengkong Sukorejo 

Ponorogo khususnya dan lembaga lain pada umumnya dalam 

meningkatkan kreativitas siswa-siswinya. 

b) Bagi guru, dapat dijadikan bahan informasi tentang pendidikan/ 

pembentukan kreativitas peserta didik tidak hanya dilakukan di dalam 

kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. sehingga diharapkan 

mereka dapat memberikan bimbingan serta arahan kepada peserta 

didik untuk lebih aktif dan giat dalam melaksanakan kegiatan dalam 

ekstrakurikuler pramuka. 

c) Bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana mengembangkan ilmu 

pengetahuan yang dapat menambah wawasan pengetahuan dan 

pengalaman bagi peneliti. 

d) Bagi siswa, diharapkan peserta didik dapat berperan aktif dalam 

kegiatan kepramukaan dan akan selalu meningkatkan kreativitas.  

 

F. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif, metodologi kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
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tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
7
 

Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami sebagai narasumber 

data langsung, deskriptif, proses lebih di pentingkan dari pada hasil.
8
 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan penulis ialah studi kasus, 

yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan 

sosial seperti individu, kelompok, institusi, ataupun masyarakat. 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitian yang menentukan 

keseluruhan skenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh, sekaligus 

pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai pendukung. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan diteliti ini berada di MIN Lengkong Sukorejo 

Ponorogo. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang akan digunakan peneliti untuk mendapatkan 

informasi diantaranya adalah guru, pembina pramuka, kepala sekolah, 

dokumen, dan hasil pengamatan langsung di MIN Lengkong Sukorejo 

Ponorogo. 

                                                           
7
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2009), 4.   
8
 Lexy J. Moelong, Metodoligi Penelitian Kualitatif, (Jakatra : PT. Raja Grafindo 

Persada, 1998), 22. 
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Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data penulis 

mengklasifikasikannya menjadi 3 tingkat huruf p dari bahasa inggris 

yaitu: 

P  = person, sember data berupa orang. 

P=  place, sumber data berupa tempat. 

P=  paper, sumber data berupa simbol.
9
 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada 

natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik 

pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta 

(participan observation), wawancara mendalam (in depth interview), dan 

dokumentasi.
10

 Pengumpulan data dalam penelitian ini  akan 

menggunakan cara observasi, wawancara, dan pengumpulan 

dokumentasi yang ada. Data tersebut akan dipilah untuk menemukan 

sebuah informasi. 

a. Observasi 

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku 

dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara 

langsung. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung 

keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih 

                                                           
9
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1998), 114.  
10

  Sugiyono, Metodologi Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2012), 225. 
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luas tentang permasalahan yang diteliti.
11

 Dalam penelitian ini teknik 

observasi yang digunakan yaitu observasi tidak terstruktur karena 

fokus penelitian akan terus berkembang selama kegiatan penelitian.  

Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat dalam catatan 

lapangan yang merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian 

kualitatif. Dalam penelitian kualitatif peneliti mengadakan 

pengamatan di lapangan, peneliti membuat catatan, setelah pulang ke 

rumah atau tempat tinggal barulah menyusun catatan lapangan. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses kegiatan 

kepramukaan di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewe) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.
12

  

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang peran 

pendidikan kepramukaan dalam meningkatkan kreativitas siswa di 

MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo.  Dalam penelitian ini, orang-

orang yang akan dijadikan informan adalah kepala sekolah, guru, 

pembina pramuka, dan siswa di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo.  

Hasil wawancara tersebut tertulis lengkap dengan kode-kode 

dalam transkrip wawancara. 

                                                           
11

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Rineka cipta, 

2008), 93-94.  
12

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi, 2009, ibid., 186.  
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c. Dokumentasi 

Guba dan Lincoln mendefinisikan dokumentasi dan record 

adalah sebagai berikut: record adalah setiap pernyataan tertulis yang 

disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian 

suatu peristiwa atau menyajikan akunting, dan dokumen adalah 

setiap bahan yang tertulis ataupun film.
13

  

Metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan 

data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang 

lengkap, data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, 

pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk, dan sebagainya.
14

 Metode 

dokumentasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh data 

mengenai sasaran dan perkembangan MIN Lengkong Sukorejo 

Ponorogo. Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini 

dicatat dalam format transkrip dokumentasi. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban 

yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis 

                                                           
13

 Basrowi dan Suwandi., ibid, 159.  
14

 Ibid., 158.  
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terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan 

lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel.
15

  

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan konsep 

Miles dan Huberman. Proses analisa data dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, 

pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen 

lain. Setelah dibaca, dipelajari, ditelaah, maka langkah berikutnya adalah 

mengadakan reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, memilih, hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Tahap selanjutnya 

yaitu display (penyajian data). Yang paling sering digunakan untuk 

penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat 

naratif. Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

 

Gambar 1.1 Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman 

a) Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah 

                                                           
15

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D  

(Bandung: Alfabeta, 2008), 337.  
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direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
16

   

b) Penyajian data (display) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplay 

data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan 

sejenisnya.  

Miles dan Huberman menyatakan “the most frequent from of 

display data for qualitatif research data in the past has been narrative 

tex”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
17

 

c) Penarikan kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

beruikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.  

                                                           
16

 Ibid., 338.  
17

 Ibid., 341. 
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Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 

awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan 

bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif 

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian 

berada di lapangan.
18

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji kredibilitas pada penelitian kualitatif dilakukan dengan 

berbagai cara yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan 

dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis 

kasus negatif, dan member check. Namun dalam penelitian ini akan 

menggunakan tiga cara saja dalam uji kredibilitas yaitu dengan cara: 

a. Meningkatkan ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan 

secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut 

maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara 

pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti 

dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang 

apa yang diamati. 

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah 

dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil 

penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan 
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temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti 

akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk 

memeriksan data yang ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak.
19

 

b. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

berbagai waktu.  

1) Triangulasi sumber  

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui 

beberapa sumber.
20

 Data yang diperoleh dideskripsikan, 

dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang dianalisis 

oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan 

selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan 

sumber data tersebut. 

2) Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda.
21

  

3) Triangulasi waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data 

yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada 

                                                           
19

 Sugiyono,  Metodologi Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, 2012,  ibid., 272. 
20

 Ibid., 274.  
21

 Ibid., 274.  
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saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan 

memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. 

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat 

dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, 

observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang 

berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka 

dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan 

kepastian datanya.
22

  

c. Member check 

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk 

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa 

yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan 

disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, 

sehingga semakin kredibel/valid.
23

  

Pelaksanaan member check dapat dilakukan setelah satu 

periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu 

temuan atau kesimpulan.  Caranya dapat dilakukan secara individual, 

dengan cara peneliti datang ke pemberi data, atau melalui forum 

diskusi kelompok. 
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23
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8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah tahap 

penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap tersebut adalah: 

1. Tahap pralapangan penelitian meliputi: menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, 

menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan dan menyiapkan perlengkapan penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan meliputi: memahami latar penelitian, 

memasuki lapangan dan persiapan diri, serta sambil mengumpulkan 

data. 

3. Tahap analisis data meliputi: analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

 

d) SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Dalam penyusunan skripsi ini terbagi menjadi 5 bab yang secara ringkas 

diuraiakan sebagai berikut: 

Bab I dalam skripsi ini berisi tentang pendahuluan, dalam 

pendahuluan dikemukakan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II dalam skripsi ini berisi tentang kajian teori dan telaah pustaka, 

bab ini berfungsi untuk mengetengahkan kerangka awal teori yang digunakan 
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sebagai landasan melakukan penelitian yang terdiri dari pengertian 

kreativitas, dimensi-dimensi kreativitas, unsur karakteristik kreativitas, cara 

mengembangkan kreativitas, pengertian kepramukaan, sifat-sifat 

kepramukaan, fungsi kepramukaan, prinsip dasar kepramukaan, dan bentu-

bentuk kegiatan kepramukaan.  

Bab III merupakan deskripsi data. Bab ini mendeskripsikan tentang 

gambaran umum lokasi penelitian yaitu MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo 

yang terdiri dari: visi dan misi, letak geografis, data guru, kurikulum, struktur 

organisasi, keadaan sarana prasarana, dan deskripsi data. 

Bab IV berisi tentang analisis data peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan kepribadian siswa melalui kegiatan kepramukaan di MIN 

Lengkong Sukorejo Ponorogo tahun ajaran 2014/2015. 

Bab V merupakan penutup, diharapkan agar pembaca mudah dalam 

mengambil inti sarinya, didalamnya berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI  DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

A. Kajian Teori 

1. Pendidikan 

a. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan berasal dari kata didik, mendidik berarti 

memelihara dan membentuk latihan. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan 

tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
24

 

Pedagogik atau ilmu pendidikan ialah ilmu pengetahuan yang 

menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. 

Pedagogik berasal dari kata Yunani paedagogia yang berarti 

“pergaulan dengan anak-anak”. Paedagogos ialah seorang pelayan 

atau bujang pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya mengantar 

dan menjemput anak-anak ke dan dari sekolah. Juga di rumahnya, 

anak-anak tersebut selalu dalam pengawasan dan penjagaan dari para 

paedagogos itu. Jadi, nyatalah bahwa pendidikan anak-anak Yunani 

kuno sebagian besar diserahkan kepada paedagogos.
25

  

                                                           
24

 Sugihartono, dkk, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: Uny Press, 2007), 3. 
25

Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2009), 3  
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John Dewey berpendapat bahwa pendidikan adalah Proses 

Pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual 

dan emosional kearah alam dan sesama manusia.
26

 

Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan yaitu 

tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, 

pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada 

anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota 

masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang 

setinggi-tingginya.
27

 

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU 

Sisdiknas) No 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
28

 

Sementara Zamroni memberikan definisi pendidikan adalah 

suatu proses menanamkan dan mengembangkan pada diri peserta 

didik pengetahuan tentang hidup, sikap dalam hidup agar kelak ia 

dapat membedakan barang yang benar dan yang salah, yang baik dan 

yang buruk, sehingga kehadirannya di tengah-tengah masyarakat akan 

                                                           
26

Hasbullah, Dasar-Dsar Ilmu Pendidikan ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 2  
27

Ibid, 4  
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Akhmad Muhaimin, Pendidikan yang Membebaskan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 
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bermakna dan berfungsi secara optimal. Dari definisi tersebut dapat 

diketahui bahwa pendidikan adalah merupakan usaha atau proses yang 

ditujukan untuk mebina kualitas sumber daya manusia seutuhnya agar 

ia dapat melakukan perannya dalam kehidupan secara fungsional dan 

optimal. Dengan demikian pendidikan pada intinya menolong di 

tengah-tengah kehidupan manusia. Pendidikan akan dapat dirasakan 

manfaatnya bagi manusia.
29

 

b. Tujuan Pendidikan 

Pemerintahan Indonesia telah menggariskan dasar-dasar dan 

tujuan pendidikan dan pengajaran itu di dalam Undang-Undang 

nomor 12 tahun 1954, terutama pasal 3 dan 4 yang berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 3 :  

Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila 

yang cakap dan warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. 

Pasal 4 :   

Pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub 

dalam “Pancasila” Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia.  

Kalau kita meneliti apa yang tercantum pada pasal-pasal di 

atas, nyatalah apa yang menjadi tugas pendidikitu, yaitu: 
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a. Membentuk manusia susila 

b. Membentuk anusia yang cakap 

c. Membentuk warga Negara 

d. Mebentuk warga Negara yang demokratis 

e. Membentuk warga Negara yang bertanggung jawab tentang 

kesejahteraan masyarakat dan tanah air 

Adapun rumusan tujuan pendidikan dalam Undang-Undang no 12 

tahun 1954 dinyatakan sebagai berikut: 

Pendidikan nasional berdasarkan pancasila, bertujuan untuk 

meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, kecerdasan 

dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat 

kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah 

air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang 

dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung 

jawab atas pembangunan bangsa.
30

 

  Seorang ahli pendidikan, Langeveld mengemukakan 

macam-macam tujuan pendidikan, yaitu tujuan umum / akhir atau 

lengkap / total, tujuan khusus, tujuan tak lengkap, tujuan sementara, 

tujuan insindentil, dan tujuan intermedier: 

1. Tujuan Umum : Merupakan tujuan yang menjiwai pekerjaan 

mendidik dalam segala waktu keadaan. Tujuan umum ini 
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dirumuskan dengan memperhatikan hakikat kemanusiaan yang 

universal. 

2. Tujuan Khusus : terdapatnya perbedaan individual anak didik, 

perbedaan lingkungan keluarga atau masyarakat, pebedaan yang 

berhubungan dengan tugas lembaga pendidikan, perbedaan 

pandangan atau falsafah hidup suatu bangsa. 

3. Tujuan Tak Lengkap : Tujuan yang hanya mencangkup salah satu 

dari aspek kepribadian. 

4. Tujuan Sementara : Dalam mencapai tujuan umum, tidak bisa 

dicapai sekaligus, perlu ditempuh setingkat demi setingkat, 

tingkatan-tingkatan yang diupayakan untuk menuju tujuan akhir. 

5. Tujuan Insindentil : tujuan yang bersifat sesaat, karena adanya 

situasi yang terjadi secara kebetulan, kendatipun demikian, tujuan 

ini tidak terlepas dari tujuan umum.  

6. Tujuan Intermedier : Tujuan perantara merupakan tujuan yang 

dilihat sebagai alat dan harus dicapai lebih dahulu demi 

kelancaran pendidikan selanjutnya.  

 

c. Faktor-faktor Pendidikan 

Menurut Sutari Imam Barnadib, bahwa perbuatan mendidik 

dan dididik memuat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi dan 

menentukan, yaitu: 

1. Adanya tujuan yang hendak dicapai 
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2. Adanya subyek manusia (pendidik dan anak didik) yang 

melakukan pendidikan. 

3. Yang hidup bersama dalam lingkungan hidup tertentu. 

4. Yang menggunakan alat-alat tertentu untuk mencapai tujuan. 

Antara faktor yang satu dengan faktor lainnya, tidak bisa 

dipisahkan, karena kesemuanya saling pengaruh mepengaruhi.
 31

 

 

2. Karakteristik Perkembangan Anak 

a. Pengertian Perkembangan 

Sepanjang rentang kehidupannya, semenjak dari masa 

kehamilan sampai meninggal manusia selalu mengalami perubahan, 

baik perubahan dalam bentuk fisik ataupun kemampuan mental 

psikologis. Perubahan-perubahan tersebut terus berlangsung karena 

terjadi pertumbuhan dan perkembangan.
32

 Pengertian perkembangan 

menunjuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak 

begitu saja dapat diulang kembali. Perkembangan menunjuk pada 

perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali.
33

 

Perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada 

kualitas fungsi organ-organ jasmaniah, dan bukan pada organ jasmani 

tersebut, sehingga penekanan arti perkembangan terletak pada 

penyempurnaan fungsi psikologis yang termanifestasi pada 
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kemampuan organ fisiologis. Perkembangan dapat diartikan sebagai: 

(1) Perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam 

organisme, dari lahir sampai mati, (2) Pertumbuhan, (3) Perubahan 

dalam bentuk dan dalam integrasi dari bagian-bagian jasmaniah ke 

dalam bagian-bagian fungsional, (4) Kedewasaan atau kemunculan 

pola-pola asasi dari tingkah laku yang tidak dipelajari.
34

  

Kesimpulan umum yang dapat ditarik dari beberapa definisi di 

atas adalah bahwa perkembangan tidaklah terbatas pada pengertian 

pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalamnya juga 

terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus 

menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah 

yang dimiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui 

pertumbuhan, pemasakan, dan belajar. 

 

b. Teori Perkembangan Anak 

1. Teori Empirisme 

Tokoh utama teori ini adalah Francis Bacon dan John 

Locke. Teori ini berpandangan bahwa pada dasarnya anak lahir ke 

dunia perkembangannya ditentukan oleh adanya pengaruh dari 

luar, termasuk pendidikan dan pengajaran. Dianggapnya anak lahir 

dalam kondisi kosong, putih bersih seperti meja lilin, maka 

pengalaman anaklah yang bakal menentukan corak dan bentuk 
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perkembangan jiwa anak. Dengan demikian menurut teori ini, 

pendidikan atau pengajaran anak pasti berhasil dalam usahanya 

membentuk kepribadian anak. 
35

 

2. Teori Nativisme 

Tokoh utamanya adalah Shopenhauer (Jerman 1788-1860). 

Teori ini mengemukakan bahwa anak lahir telah dilengkapi 

pembawaan bakat alami (kodrat). Dan pembawaan (nativus =  

pembawaan) inilah yang akan menentukan wujud kepribadian 

seorang anak. Pengaruh lain dari luar tidak akan mampu 

mengubah pembawaan anak.dengan demikian maka pendidikan 

bagi anak akan sia-sia, dan tidak perlu lagi dihiraukan. 
36

 

3. Teori Konvergensi 

Teori ini penganjur utamanya adalah Williams Stern 

dibantu istri setianya Clara Stern. Diungkapkan bahwa 

perkembangan jiwa anak lebih banyak ditentukan oleh dua faktor 

yang paling menopang, yakni faktor bakat dan faktor pengaruh 

lingkungan, keduanya tidak dapat dipisahkan (intedependence) 

seolah-olah memadu, bertemu dalam satu titik. Di sini dapat 

dipahami bahwa kepribadian seorang anak akan terbentuk dengan 

baik apabila dibina oleh suatu pendidikan (pengalaman) yang baik 

serta ditopang oleh bakat yang merupakan pembawaan lahir.     
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4. Teori Rekapitulasi 

Rekapitulasi (racapitulation) berarti ulangan, yang 

dimaksudkan di sini adalah bahwa perkembangan jiwa anak adalah 

merupakan hasil ulangan dari perkembangan seluruh jenis manusia. 

Disimpulkan bahwa seorang manusia akan mengalami tingkatan 

masa sebagai berikut: 
37

 

a) Masa berburu (merampok) sampai umur 8 tahun, rupa 

kegiatannya antara lain menangkap binatang, bermain panah, 

main pistol-pistolan dll. 

b) Masa penggembala 8 – 10 tahun, seorang anak senang 

memelihara binatang, ikan, kambing dll. 

c) Masa bertani 10 – 12 tahun, sukaberkebun, memelihara dan 

menanam tanaman, bunga.  

d) Masa berdagang 12 – 14 tahun, gemar bermain pasar-pasaran, 

tukar menukar perangko, tukar gambar dll. 

e) Masa industri 14 tahun ke atas, anak mulai mencoba berkarya 

sendiri, membuat mainan dll.  

 

c. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi  Perkembangan Anak 

1. Faktor yang berasal dari dalam diri individu 

a) Bakat atau pembawaan: Anak dilahirkan dengan membawa 

bakat-bakat tertentu. Bakat ini dapat diumpamakan sebagai 
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bibit kesanggupan atau bibit kemungkinan yang terkandung 

dalam diri anak. 

b) Sifat-sifat keturunan: Sifat-sifat keturunan yang individu 

dipusakai dari orang tua atau nenek moyang dapat berupa fisik 

dan mental. Dengan demikian jelaslah bahwa sifat-sifat 

keturunan ikut menentukan perkembangan seseorang. 

c) Dorongan dan instink: Dorongan adalah kodrat hidup yang 

mendorong manusia melaksanakan sesuatu atau bertindak 

pada saatnya. Sedangkan instink atau naluri adalah 

kesanggupan atau ilmu tersembunyi yang menyuruh atau 

membisikkan kepada manusia bagaimana cara-cara 

melaksanakan dorongan batin. 

 

2. Faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu 

a) Makanan: Makanan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi perkembangan individu. Oleh sebab itu dalam 

rangka perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi sehat 

dan kuat, perlu memperhatikan makanan, tidak saja dari segi 

kuantitas (jumlah) makanan yang dimakan, melainkanjuga dari 

segi kualitas (mutu) makanan itu sendiri.  

b) Kebudayaan: Latar belakang budaya suatu bangsa sedikit 

banyak juga mempengaruhi perkembangan seseorang. 
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c) Ekonomi: Latar belakang ekonomi juga berpengaruh terhadap 

perkembangan anak. Orang tua yang ekonominya lemah, yang 

tidak sanggup memenuhi kebutuhan pokok anak-anaknya. 

Mereka menderita kekurangan-kekurangan secara ekonomis, 

sehingga menghambat pertumbuhan jasmani dan 

perkembangan jiwa anak-anaknya. 

d) Kedudukan Anak dalam Lingkungan Keluarga: Kedudukan 

anak dalam lingkungan keluarga juga mempengaruhi 

perkembangan. Bila anak itu merupakan anak tunggal, 

biasanya perhatian orang tua tercurahkan kepadanya, sehingga 

ia cenderungmemiliki sifat manja, kurang bisa bergaul dengan 

teman-teman sebayanya dan menarik perhatian dengan cara 

kekanak-kanakan. Sebaliknya, seorang anak yang mempunyai 

banyak saudara, jelas orang tua akan sibuk membagi perhatian 

terhadap saudara-saudaranya itu.  

d. Perkembangan Anak Usia SD/MI 

Masa pertengahan dan akhir anak-anak merupakan periode 

yang berlangsung dari usia 6 tahun hingga tiba saatnya individu 

menjadi matang secara seksual. Permulaan masa pertengahan dan 

akhir anak-anak ini ditandai dengan masuknya anak ke kelas I sekolah 

dasar. Bagi sebagian besar anak, hal ini merupakan perubahan besar 

dalam pola kehiduannya. Sebab, masuk kelas I merupakan peristiwa 

penting bagi anak yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan 
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dalam sikap, nilai, dan perilaku.
38

 Para ahli menganggap masa ini 

sebagai masa tenang atau masa talent, dimana apa yang telah terjadi 

dan dipupuk pada masa-masa sebelumnya akan berlangsung terus 

untuk masa selanjutnya. 

Dengan memasuki SD/MI, salah satu hal penting yang perlu 

dimiliki anak adalah kematangan sekolah, tidak saja meliputi 

kecerdasan dan keterampilan motorik, bahasa, tetapi juga hal lain 

seperti dapat menerima otoritas tokoh lain di luar orang tuanya, 

kesadaran akan tugas, patuh pada peraturan dan dapat mengendalikan 

emosi-emosinya.  

Dengan memasuki dunia sekolah dan masyarakat, anak 

dihadapkan pada tuntutan sosial yang baru yang baru, yang 

menyebabkan timbulnya harapan-harapan atas diri sendiri (self 

epectation) dan aspirasi-aspirasi baru, dengan perkataan lain  akan 

muncul lebih banyak tuntutan dari lingkungan maupun dari dalam 

anak sendiri yang kesemuanya ingin dipenuhi. Beberapa keterampilan 

yang perlu dimiliki anak pada fase ini meliputi antara lain: 

1) Keterampilan menolong diri sendiri (self-help skills), misalnya 

dalam hal mandi, berdandan, makan, sudah jarang atau bahkan 

tidak perlu ditolong lagi.  

2) Keterampilan bantuan sosial (social-help skills) misalnya mampu 

membantu dalam tugas-tugas rumah tangga seperti menyapu, 
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membersihkan rumah, mencuci dan sebagainya. Partisipasi 

mereka akan memupuk perasaan diri berguna dan sikap 

kerjasama. 

3) Keterampilan sekolah (school skills) meliputi penguasaan dalam 

hal akademik dan non akademik misalnya menulis, mengarang, 

matematika, melukis, menyanyi, prakarya, dan sebagainya. 

4) Keterampilan bermain (play skills) meliputi keterampilan dalam 

berbagai jenis permainan seperti main bola, bersepeda, sepatu 

roda, catur dan lain-lain. Tujuan masa ini adalah diakui sebagai 

anggota dari suatu kelompok, maka pada akhir masa sekolah 

biasanya anak cenderung lebih senang memilih aturan-aturanyang 

ditetapkan kelompoknya dari pada apa yang diatur oleh orang 

tuanya. Misalnya dalam cara berpakaian, berdandan, berbicara, 

bertingkah laku, dan sebagainya.
39

 

Karakteristik anak dalam pembelajaran anak MI dalam 

proses pembelajaran tampak perilaku sebagai berikut: 

a. Senang bermain 

b. Senang bergerak 

c. Senang bekerja dalam kelompok 

d. Senang merasakan atau melakukan / meragakan sesuatu 

secara langsung.
40
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3. Kreativitas 

a. Pengertian Kreativitas 

Istilah Kreativitas mula-mula diambil dari bahasa Inggris. 

Yaitu dari kata dasar to create (transitive verb) yang berarti to cause 

(something new) dan exist; produce (something new)— menyebabkan 

(sesuatu yang baru) dan mengadakan ; menghasilkan ( sesuatu yang 

baru). 

Dari kata to create tadi dapat dibentuk berbagai kata jadian, 

misalnya creator (noun), yang dalam bahasa Indonesia biasanya kata-

kata tersebut tidak diterjemahkan. berturut-turut menjadi creator, 

kreasi, kreatif, kekreatifan, dan kreativitas. Kata kreativitas 

(creativity) dan kekreatifan (creativeness) sama-sama berarti 

„kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan orisinal (asli) 

sebagaimana tercantum dalam “Longman Dictionary of Contemporary 

English”.41
 

Terdapat banyak arti kreativitas yang popular diantaranya 

pengertian yang mendefinisikan kreativitas dalam empat dimensi yang 

dikenal sebagai Four P’s Of Creativity, yaitu dimensi Person, 

process, press, dan product.  

1) Kreativitas dari segi pribadi (Person) menunjukkan pada potensi daya 

kreatif yang ada pada setiap pribadi.  
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2) Kreativitas sebagai suatu proses (process) sebagai suatu bentuk 

pemikiran dimana individu berusaha menemukan hubungan-hubungan 

yang baru, mendapatkan jawaban, metode atau cara-cara yang baru 

menghadapi suatu masalah. 

3) Kreativitas sebagai pendorong (Press) yang datang dari diri sendiri 

berupa hasrat dan motivasi yang kuat untuk berkreasi. 

4) Kreativitas dari segi hasil (Product)  adalah segala sesuatu yang 

diciptakan sebagai hasil dari keunikan pribadinya dalam interaksi 

dengan lingkungannya. 
42

 

James J. Gallagher mengatakan bahwa kreativitas merupakan 

suatu proses mental yang dilakukan individu berupa gagasan ataupun 

produk baru, atau mengombinasikan antara keduanya yang pada 

akhirnya akan melekat pada dirinya. 

Kreativitas menurut Supriadi adalah kemampuan seseorang 

untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun 

karya nyata yang relative berbeda dengan apa yang telah ada. 

Selanjutnya ia menambahkan bahwa kreatif berbeda dengan apa yang 

telah ada. 

Adapun Semiawan mengemukakan bahwa kreativitas 

merupakan kemampuan untuk meberikan gagasan baru dan 

menerapkannya dalam pemecahan masalah. 

                                                           
42

 Monty P. Satiadarma dan Fidelis E. Waruwu, Mendidik Kecerdasan : Pedoman bagi 

Orang Tua dan Guru dalam Mendidik Anak (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), 107-108 



35 

 

 

Sementara itu Chaplin mengutarakan bahwa kreativitas adalah 

kemampuan menghasilkan bentuk baru dalam seni, atau dalam 

permesinan, atau dalam memecahkan masalah-masalah dengan 

metode-metode baru.
43

 

Semiawan berpendapat bahwa kreativitas merupakan 

kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan 

menerapkannya dalam pemecahan masalah. Hal ini diperkuat oleh 

pernyataan Jamaris yang memaparkan bahwa secara umum 

karakteristik dari suatu bentuk kreativitas tampak dalam proses 

berfikir saat seseorang memecahkan masalah yang berhubungan 

dengan : 

1) Kelancaran dalam memberikan jawaban dan atau 

mengemukakan pendapat atau ide-ide; 

2) Kelenturan berupa kemampuan untuk mengemukakan berbagai 

alternative dalam memecahkan masalah; 

3) Keaslian berupa kemampuan untuk menghasilkan berbagai ide 

atau karya  yang asli hasil pemikiran sendiri; 

4) Elaborasi berupa kemampuan untuk memperluas ide dan aspek-

aspek yang mungkin tidak terpikirkan atau terlibat oleh orang 

lain; serta 
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5) Keuletan dan kesabaran dalam menghadapi suatu situasi yang 

tidak menentu.
44

 

 

b. Dimensi – dimensi kreativitas 

Dimensi – dimensi kreativitas tergolong menjadi 2, yaitu menurut 

faktor internal dan faktor eksternal. 

1) Faktor Internal 

Clark mengemukakan untuk memunculkan kreativitas 

diperlukan dimensi tertentu. Dimensi penghasil kreativitas 

tersebut saling terkait, sehingga apabila salah satu fungsi 

tersebut terhambat akan menyebabkan sintesi berbagai fungsi 

di otak maupun kreativitas terganggu.
45

 Dimensi-dimensi yang 

dianggap terkait dengan kreativitas meliputi: (1) Rasio/thinking 

yang bersifat rasional, terukur serta dapat dikembangkan 

melalui latihan secara sadar; (2) Bakat khusus talent 

cipta/sensing merupakan bentuk nyata keadaan bawaan yang 

membuat seseorang mampu mengkreasi sesuatu yang baru 

hingga dilihat dan didengar orang lain; (3) Perasaan/feeling 

sebagai bentuk afektif kondisi emosional yang berperan kuat 

sebagai kesadaran diri untuk proses akulturasi; dan (4) 

Intuisi/intuitive atau firasat, mempunyai peran lebih tinggi dari 

rasio, digali dari alam bawah sadar atau situasi ketidaksadaran 
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(bukan rasio sadar) yang dapat ditingkatkan menuju 

pencerahan. 

2) Faktor Eksternal 

Di samping faktor internal, banyak ahli menganggap 

pentingnya peran faktor eksternal. Dasar pemmikirannya 

adalah sangat sulit menemukan seorang kreatif yang benar-

benar berkontribusi sendiri, orisinil, dan bermakna baik di 

bidang seni, keilmuan, kepustakaan, filsafat, ataupun bidang 

lain.
46

 

 

c. Unsur Karakteristik Kreativitas 

Menurut National Advisory Committees UK kreativitas 

memiliki empat karakteristik yaitu, (1) Berfikir dan bertindak 

imajinatif. (2) Seluruh aktivitas imajinatif itu memiliki tujuan yang 

jelas. (3) Melalui proses yang dapat melahirkan sesuatu yang orisinal 

dan (4) Karakteristik tersebut harus merupakan suatu kesatuan yang 

utuh. 

Menurut Robert J. Sternberg, seorang anak dikatakan memiliki 

kreativitas di kelas manakala mereka senantiasa menunjukkan : 

1) Merasa penasaran dan memiliki rasa ingin tahu, mempertanyakan 

dan menantang serta tidak terpaku dengan kaidah-kaidah yang ada. 
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2) Memiliki kemampuan berfikir lateral dan mampu membuat 

hubungan-hubungan baru di luar hubungan yang lazim. 

3) Memimpikan tentang sesuatu, dapat membayangkan, melihat 

berbagai kemungkinan, bertanya „apa jika seandainya‟ dan melihat 

sesuatu dengan pandangan yang berbeda. 

4) Mengeksplorasi berbagai pemikiran dan pilihan, memainkan 

idenya, mencoba alternatif dengan melalui pendekatan yang segar, 

memelihara penilaian yang terbuka dan memodifikasi 

pemikirkannya untuk memperoleh hasil yang kreatif. 

5) Merefleksikan secara kritis atas setiap gagasan, tindakan dan hasil 

meninjau ulang kemajuan yang telah dicapai, mengundang dan 

memanfaatkan umpan balik, mengkritik secara konstruktif dan 

dapat melakukan pengamatan secara cerdas.
47

 

Unsur Karakteristik Kreativitas menurut Elizabeth. 

a. Kreativitas merupakan proses, bukan hasil. 

b. Proses itu mempunyai tujuan, yang mendatangkan 

keuntungan bagi orang itu sendiri atau kelompok sosialnya. 

c. Kreativitas mengarah ke penciptaan sesuatu yang baru, 

berbeda, dan karenanya unik bagi orang itu, baik itu 

berbentuk lisan atau tulisan, maupun konkret atau abstrak. 
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d. Kreativitas timbul dari pemikiran divergen, sedangkan 

konformitas dan pemecahan masalah sehari-hari timbul dari 

pemikiran konvergen. 

e. Kreativitas merupakan suatu cara berpikir; tidak sinonim 

dengan kecerdasan, yang mencangkup kemampuan mental 

selain berpikir. 

f. Kemampuan untuk mencipta bergantung pada perolehan 

pengetahuan yang diterima. 

g. Kreativitas merupakan bentuk imajinasi yang dikendalikan 

yang menjurus ke arah beberapa bentuk prestasi, misalnya 

melukis, membangun dengan balok, atau melamun.
48

 

Ada dua syarat kriteria kreativitas menurut Brockmann, 

yaitu kebaruan (novelty), kesesuaian (appropriateness). Sedangkan 

Good dan Brophy, mengemukakan dua kriteria kreativitas yaitu 

kebaruan (novelty) dan kebermaknaan (value). Kebaruan 

mengandung unsur adanya perbedaan dari segala hal yang telah 

ada, sedangkan kesesuaian mengacu pada kebermaknaan bagi 

kehidupan. Jadi kreativitas menekankan pada penciptaan sesuatu 

yang baru dan bermakna bagi kehidupan. 
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d. Kondisi yang Meningkatkan Kreativitas 

1) Waktu : Untuk menjadi kreatif, kegiatan anak seharusnya jangan 

diatur sedemikian rupa sehingga hanya sedikit waktu bebas bagi 

mereka untuk bermain-main dengan gagasan-gagasan dan konsep-

konsep dan mencobanya dalam bentuk baru dan orisinal. 

2) Kesempatan Menyendiri: Hanya apabila tidak mendapat tekanan 

dari kelompok sosial, anak dapat menjadi kreatif. Singer 

mengatakan, “Anak membutuhkan waktu dan kesempatan 

menyendiri untuk mengembangkan kehidupan imajinatif yang 

kaya”. 

3) Dorongan: Terlepas dari seberapa jauh prestasi anak memenuhi 

standar orang dewasa, mereka harus didorong untuk kreatif dan 

bebas dari ejekan  dan kritik yang sering kali dilontarkan pada 

anak yang kreatif. 

4) Sarana: Sarana untuk bermain dan kelak sarana lainnya harus 

disediakan untuk merangsang dorongan eksperimentasi dan 

eksplorasi, yang merupakan unsure penting dari semua kreativitas. 

5) Lingkungan yang Merangsang: Lingkungan rumah dan sekolah 

harus merangsang kreativitas dengan memberikan bimbingan dan 

dorongan untuk menggunakan sarana yang akan mendorong 

kreativitas. 
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6) Hubungan Orang Tua – Anak yang Tidak Posesif: Orang tua yang 

tidak terlalu melindungi atau terlalu posesif terhadap anak, 

mendorong anak untuk mandiri dan percaya diri, dua kualitas yang 

sangat mendukung kreativitas. 

7) Cara Mendidik Anak: Mendidik anak secara demokratis dan 

permisif di rumah dan di sekolah meningkatkan kreativitas 

sedangkan mendidik dengan otoriter akan memadamkan 

kreativitas. 

8) Kesempatan untuk Memperoleh Pengetahuan: Kreativitas tidak 

muncul dalam kehampaan, semakin banyak pengetahuan yang 

dapat diperoleh anak, semakin baik dasar untuk mencapai hasil 

yang kreatif. Pulaski mengatakan, “ Anak-anak harus berisi agar 

dapat berfantasi”.49
 

 

e. Cara Mengembangkan Kreativitas 

Agar kreativitas dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, 

maka dalam melaksanakan pembelajaran, seorang guru harus lebih 

banyak memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil peran 

yang lebih aktif dan kreatif dalam suasana belajar yang 

menyenangkan, bersikap terbuka dan menghargai minat dan gagasan 

yang muncul dari anak, memberi kesempatan selebar-lebarnya untuk 

memikirkan dan mengembangkan ide dan memberi kesempatan 
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sebanyak mungkin kepada anak untuk berperan serta dalam 

menentukan pilihan.
50

 

Ada beberapa hal yang dapat mendukung peran guru dalam 

mengembangkan kreativitas siswa adalah sebagai berikut : 

a. Percaya Diri 

Kepercayaan diri pada siswa dapat ditumbuhkan melalui 

sikap penerimaan dan menghargai perilaku anak. Hal ini diawali 

dengan keberanian mereka dalam berkreativitas. Dan setiap anak 

akan berani menampilkan karya alami mereka jika lingkungan 

terutama orang tua dan guru menghargainya. 

b. Berani Mencoba Hal Baru 

Untuk menumbuhkan kreativitas anak, mereka perlu 

dihadapkan pada berbagai kegiatan baru yang bervariasi. Kegiatan 

baru ini akan memperkaya ide dan wawasan anak tentang segala 

sesuatu. Jika seorang guru hanya mengandalkan kegiatan rutin 

saja, ia akan kehilangan semangat dan motivasi untuk mengajar. 

Begitu pula dengan anak, mereka akan kehilangan „rasa ingin 

tahu‟ dan motivasinya untuk belajar. 

c. Memberikan Contoh 

 Seorang pendidik yang baik tidak akan pernah mengajarkan 

apa yang tidak dia lakukan. Demikian juga dalam pengajaran 
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kreativitas. Seorang guru yang tidak kreatif, tidak mungkin dapat 

melatih anak didiknya untuk menjadi kreatif. Oleh karena itu, 

sebelum program peningkatan kreativitas anak dilakukan, terlebih 

dahulu gurupun harus mendapatkan „pencerahan‟ untuk 

meningkatkan kreativitasnya sendiri. 

d. Menyadari Keragaman Karakteristik Siswa 

 Setiap anak adalah unik dank khas, masing-masing berbeda 

satu sama lain. Pemahaman dan kesadaran ini akan membantu 

guru menerima keragaman perilaku dan karya mereka dan tidak 

memaksakan kehendak. 

e. Memberikan Kesempatan pada Siswa untuk Berekspresi dan 

Bereksplorasi 

 Untuk mengembangkan kreativitas, guru sebaiknya 

memberikan kesempatan pada anak untuk berekspresi dan 

mengeksplorasikan kegiatan yang mereka inginkan. Dengan 

demikian guru perlu menyiapkan berbagai pendekatan, metode 

dan media pembelajaran yang akan membuat anak bebas 

mengeksplorasikan dan mengekspresikan dirinya. 

f. Positif Thinking 

 Sikap penting seorang guru adalah positive thinking. 

Banyak anak cerdas dan kreatif menjadi korban, karena sikap guru 

dan lingkungannya yang negative thinking. Anak yang aktif, tidak 

bisa diam, punya cara dan kehendak sendiri dalam mengerjakan 
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tugas, tidak bisa langsung diberi cap sebagai anak nakal, guru 

harus memprioritaskan positive thinking-nya, ketimbang asumsi 

negatifnya. Dengan positive thinking guru dapat mereduksi 

hambatan yang tidak perlu dan menghindari masalah baru yang 

mungkin timbul.
51

 

Strategi 4P dalam Pengembangan Kreativitas 

Setiap orang pada dasarnya memiliki bakat kreatif dan 

kemampuan untuk mengungkapkan dirinya secara kreatif, 

meskipun masing-masing dalam bidang dan kadar yang berbeda-

beda. Yang terutama penting bagi dunia pendidikan adalah bahwa 

bakat tersebut dapat dan perlu dikembangkan dan ditingkatkan.
52

 

Rhodes dalam Munandar menjelaskan bahwa 

pengembangan kreativitas pada diri seseorang dapat dilakukan 

melalui pendekatan 4P, yaitu : 

1) Kreativitas dari segi pribadi (Person) , dimana tindakan 

kreatif muncul dari keunikan keseluruhan kepribadian dalam 

interaksi dengan lingkungan; Process (proses), dimana 

langkah-langkah proses kreatif dimulai dari tahap persiapan, 

inkubasi, iluminasi dan verivikasi; 
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2) Kreatifitas sebagai suatu proses (process) sebagai suatu 

bentuk pemikiran dimana individu berusaha menemukan 

hubungan-hubungan yang baru, mendapatkan jawaban, 

metode atau cara-cara yang baru menghadapi suatu masalah. 

3) Kreativitas sebagai pendorong (Press) , berupa dorongan 

internal dan eksternal dari lingkungan sosial dan psikologis; 

4) Kreativitas dari segi hasil (Product) yang ditandai dengan 

keorisinalitas, kebaruan, kebermaknaan, dan teramati 

observable). Berkaitan dengan pendekatan tersebut, diyakini 

bahwa pribadi kreatif yang melibatkan diri dalam proses 

kreatif.
53

 

 

4. Kepramukaan  

a. Pengertian Kepramukaan 

Sebelum menginjak pengertian kepramukaan peneliti 

membedakan beberapa istilah yang hampir sama yaitu 

kepramukaan, gerakan pramuka, dan pramuka. “Kepramukaan” 

adalah nama kegiatan anggota gerakan pramuka.
54

 Sedangkan 

“gerakan pramuka” adalah nama organisasi pendidikan di luar 

sekolah yang menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode 
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kepramukaan. “Pramuka” adalah anggota gerakan pramukan yang 

terdiri dari anggota muda peserta didik (S,G,T,D) dan anggota 

dewasa Pembina pramuka, pelatih (Pembina Pramuka, Pembina 

Profesional, Pamong SAKA dan Instruktur SAKA, Pimpinan 

SAKA, Anggota MABI).
55

 

Kepramukaan ialah proses pendidikan di luar sekolah dan 

di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, 

menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di 

alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode 

kepramukaan. Anggaran dasar Gerakan Pramuka menyebutkan 

bahwa pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional 

termasuk jalur pendidikan non formal yang diperkaya dengan 

pendidikan nilai-nilai Gerakan Pramuka dalam pembentukan 

kepribadian yang beraklhak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, 

disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki 

kecakapan hidup. 

Pendidikan kepramukaan adalah proses pebentukan 

kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui 

penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan bagi siswa di 

sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah 

atas. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 63 tahun 

2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan 
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ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah. Ini 

diharapkan nilai-nilai dalam sikap, dan keterampilan dapat 

bersinergi. 

Dalam gerakan pramuka, proses belajar dilaksanakan 

berdasarkan penggolongan usia, yaitu sebagai berikut: 

1. Golongan usia 7-10 tahun disebut pramuka siaga 

2. Golongan usia 11-15 tahun disebut pramuka penggalang 

3. Golongan usia 16-20 tahun disebut pramuka penegak 

4. Golongan usia 21-25 tahun disebut pramuka pandega 

Pendidikan dalam gerakan pramuka khususnya pramuka 

siaga dan penggalang merupakan pendidikan yang mendasar dan 

sangat menentukan bagi perkembangan anak di kemudian hari. Isi 

pendidikan dalam pramuka siaga dan penggalang yaitu melalui 

Syarat Kecakapan Umum (SKU). Tingkatan SKU siaga: Siaga 

Mula, Siaga Bantu, Siaga Tata. Tingkatan dalam penggalang 

yaitu: penggalang Ramu, Penggalang Rakit, Penggalang terap. 

 Tujuan SKU adalah merangsang dan mendorong para 

pramuka untuk giat berusaha meningkatkan berbagai kecakapan 

yang berguna bagi kehidupannya dan bagi kebaktiannya kepada 

masyarakat. SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan 

dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-

kecakapan yang berguna, dan usahanya mencapai kemajuan dan 

untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. 
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 Secara garis besar SKU dikelompokkan menjadi: 

1. Bidang Agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi 

dan watak. 

2. Bidang patriotism dan seni budaya. 

3. Bidang keterampilan 

4. Bidang ketangkasan dan kesehatan. 

5. Bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban 

masyarakat, dan lingkungan hidup.
56

 

 

b. Sifat-sifat Kepramukaan 

Resolusi konferensi kepramukaan dunia pada tahun 1924 

bertempat di Kompenhagen Denmark menyatakan bahwa 

kepramukaan mempunyai tiga sifat yaitu: 

1) Nasional artinya kepramukaan itu diselenggarakan di masing-

masing Negara disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing 

Negara tersebut. 

2) Internasiolnal artinya kepramukaan harus dapat mengembangkan 

rasa persaudaraan dan persahabatan antar sesama anggota 

kepanduan (pramuka) dan sesama manusia, tanpa menbedakan 

kepercayaan/agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. 

3) Universal artinya kepramukaan itu dapat berlaku untuk siapa saja 

serta dapat diselenggarakan dimana saja.
57
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c. Fungsi Kepramukaan 

Seperti halnya dengan sifat-sifat kepramukaan, fungsi 

kepramukaan terdiri dari tiga fungsi yaitu: 

1) Merupakan kegiatan yang menarik yang mengandung pendidikan, 

bagi anak-anak, remaja, dan pemuda. 

2) Merupakan suatu pengabdian bagi para anggota dewasa yang 

merupakan tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaan, dan 

pengabdian. 

3) Merupakan alat badi masyarakat, Negara atau organisasi, untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat, alat bagi organisasi atau 

Negara untuk mencapai tujuan.
58

 

d. Prinsip Dasar Kepramukaan 

Prinsip dasar kepramukaan adalah norma hidup setiap 

anggota gerakan pramuka yang ditanamkan dan 

ditumbuhkembangkan kepada peserta didik, melalui proses 

penghayatan oleh dan untuk diri pribadi peserta didik dengan 

bantuan tenaga pendidik, sehingga pengalamannya dapat 

dilakukan dengan inisiatif sendiri, penuh kesadaran, kemandirian, 

kepedulian, tanggung jawab, serta keterikatan moral, baik sebagai 
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pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Prinsip dasar 

kepramukaan meliputi: 

1) Iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2) Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan 

alam seisinya. 

3) Peduli terhadap diri pribadinya. 

4) Taat kepada Kode Kehormatan Pramuka.
59

  

 

e. Metode Kepramukaan 

Metode kepramukaan merupakan prosedur dan cara untuk 

mengimpliementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. 

Setiap unsur dalam metode kepramukaan memiliki fungsi 

pendidikan spesifik, yang secara bersama-sama dan keseluruhan 

saling memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan. 

Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif 

melalui: 

1) Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka 

2) Belajar sambil melakukan 

3) Sistem berkelompok 

4) Kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung 

pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan 

jasmani peserta didik. 
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5) Kegiatan di alam terbuka 

6) Sistem tanda kecakapan 

7) Sistem satuan terpisah untuk putra dan untuk putri 

8) Sistem  among, sistem among mewajibkan para Pembina 

pramuka melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan, yaitu 

ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri 

handayani.  

9) Kiasan dasar.
60

 

 

f. Kode Kehormatan Pramuka  

Merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka 

dalam pendidikan keprmukaan. Kode Kehormatan Pramuka 

dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun 

bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. 

Kode kehormatan seorang pramuka adalah  TRISATYA dan 

DHARMA, Trisatya merupakan  janji seorang pramuka yang 

bunyinya: 

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh- sungguh: 

1) Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Negara kesatuan         

Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila 

2) Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun 

masyarakat 
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3) Menepati Dharma. 

Sedangkan Dharma merupakan ketentuan moral pramuka,  yang 

bunyinya: 

Dharma Pramuka: 

1) Taqwa kapada Tuhan yang Maha Esa 

2) Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia 

3) Patriot yang sopan dan kesatria 

4) Patuh dan suka bermusyawarah 

5) Rela menolong dan tabah 

6) Rajin, terampil dan gembira 

7) Hemat, cermat dan bersahaja 

8) Disiplin,  berani dan setia 

9) Bertanggungjawab dan dapat dipercaya 

10) Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. 

Dari Dharma tersebut dapat dijabarkan manjadi banyak sikap 

hidup (pola tingkah laku) sehari- hari, yaitu: 

1)  Yang sesuai dengan darma ke-1: Beribadah sesuai dengan agama 

masing-masing dengan sebaik- baiknya. Dengan menjalankan 

semua perintah- perintah- Nya serta mininggalkan segala 

larangan-Nya, patuh dan berbakti kapada orang tua,  sayang 

kapada saudara, dsb. 

2) Yang sesuai dengan darma ke-2: Menjaga kebersihan sanggar, 

kelas dan lingkungan sekolah. Ikut menjaga kelestarian alam, 
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membantu fakir miskin, anak yatim piatu, orangtua jompo. 

Mengunjungi orang yang sakit, dsb. 

3) Yang sesuai dengan darma ke-3: Mengikuti upacara sekolah atau 

upacara latihan dengan baik. Berperilaku sopan menghormati 

yang lebih tua dan meyayangi yang lebih muda, ikut serta dalam 

mempertahankan bela Negara, belajar di sekolah dengan baik, 

ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan, dsb. 

4) Yang sesuai dengan darma ke-4: Mengerjakan tugas-tugas dari 

guru, Pembina atau orang tua dengan sebaik-baiknya, patuh 

kepada orang tua, guru dan Pembina, berusaha mufakat dalam 

setiap musyawarah, dsb. 

5) Yang sesuai dengan darma ke-5: Berusaha menolong orang yang 

mendapatkan musibah atau kesusahan, setiap menolong tidak 

pamrih, tabah dalam menghadapi berbagai kesulitan, tidak banyak 

mengeluh, dan tidak mudah putus asa, bersedia menolong tanpa 

diminta, dsb. 

6) Yang sesuai dengan darma ke-6: Tidak membolos dari sekolah, 

selalu hadir dalam setiap latihan atau pertemuan pramuka, selalu 

riang gembira dalam setiap melakukan kegiatan atau pekerjaan, 

dsb. 

7) Yang sesuai dengan darma ke-7: Tidak boros, rajin menabung, 

teliti dalam melakukan sesuatu, bersikap hidup sederhana, tidak 
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berlabih-lebihan, biasa membuat perencanaan dalam setiap akan 

melakukan tindakan, dsb. 

8)  Yang sesuai dengan darma ke-8: Selalu menepati waktu yang di 

tentukan, mendahulukan kewajiban terlebih dahulu di bandingkan 

haknya, berani mengambil keputusan, tidak pernah 

mengecewakan orang lain, tidak pernah ragu-ragu dalam 

bertindak, dsb. 

9) Yang sesuai dengan darma ke-9: Menjalankan segala sesuatu 

dengan sikap sungguh-sungguh, tidak pernah mengecewakan 

orang lain, bertanggung jawab dalam setiap tindakan, dsb. 

10) Yang sesuai dengan darma ke-10: Berusaha untuk berkata baik, 

benar dan tidak pernah berbohong, tidak pernah menyusahkan dan 

mengganggu orang lain, berbuat baik kepada semua orang.
61

 

Dharma yang kesepuluh ini merupakan pribadi manusia yang 

sejati bersih fikiran, tidak ada iri dan dengki. 

 

g. Bentuk-bentuk kegiatan kepramukaan 

Bentuk-bentuk kegiatan Pramuka Siaga: 

1) Kegiatan latihan rutin, kegiatan latihan rutin dapat meningkatkan 

kedisiplinan dan tanggungjawab siswa. 
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2) Pesta Siaga adalah pertemuan untuk golongan pramuka siaga. 

Kegiatannya berupa permainan siaga yang berbentuk perlombaan. 

Tujuannya untuk melatih kreativitas peserta didik. 

3) Perkemahan, perkemahan untuk pramuka siaga dilakukan dalam 

bentuk persari (perkemahan sehari). Kegiatannya mencakup 

kegiatan di luar/lapangan (out door activity) yang lebih banyak 

bermain di alam bebas. Model perkemahannya hanya sehari saja 

untuk mengajarkan kepada para siaga nilai kekompakan dan nilai 

edukasi dari para Pembina (yahanda dan bunda). 

4) Darmawisata adalah kegiatan pergi ke tempat-tempat tertentu 

sebagai ajang rekreasi dan menambah pengalamannya, setelah itu 

menceritakan apa saja yang telah didapat dari hasil perjalanan 

yang dilalui. Hal ini untuk melatih nilai responsive dan kepedulian 

para anggota pramuka terhadap sesama dan lingkungan, serta 

melatih daya ingat yang dimiliki. 

5) Karnaval, para siaga melakukan pawai serta menampilkan hasil 

karya kreativitasnya.   

Bentuk-bentuk kegiatan Pramuka penggalang: 

1) Kegiatan latihan rutin 

2) JAMBORE adalah pertamuan pramuka penggalang dalam bentuk 

perkemahan besar dan diadakan bertingkat. Jambore biasanya 

diadakan pada tingkat pramuka penggalang SMP, untuk 

penggalang tingkat SD belum ada.   



56 

 

 

3) Lomba Tingkat (LT) adalah pertemuan regu-regu pramuka 

penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. 

Tujuannya melatih kreativitas peserta didik, rekreatif, dan 

edukatif.   

4) Gladian Pimpinan Regu adalah pertemuan pramuka penggalang 

bagi pratama (pemimpin regu utama), pemimpin regu (pinru), dan 

wakil pemimpin regu penggalang yang bertujuan memberikan 

pengetahuan dan pengalaman dibidang manajerial dan 

kepemimpinan. 

5) Penjelajahan adalah pertemuan pramuka penggalang dalam 

bentuk mencari jejak dengan menggunakan tanda jejak, membuat 

peta, mencatat berbagai situasi dan dibagi dalam pos-pos. setiap 

pos berisi kegiatan ketrampilan kepramukaan seperti, morse, 

semaphore, sandi, tali-temali. Manfaatnya untuk melatih 

kerjasama dan kekompakan antar angora pramuka. 

6) Latihan bersama/latgab adalah pertemuan pramuka penggalang 

dari dua atau lebih gugusdepan yang berada dalam satu Kwaran, 

Kwarcab, atau Kwarda. Manfaatnya dapat melatih kerjasama 

antar anggota pramuka. Pramuka dapat berlatih dengan pramuka 

lain yang berbeda gugus depan, serta menambah wawasan tentang 

kepramukaan.  

7) Perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang 

dilaksanakan seraca regular, untuk mengevaluasi hasil latihan di 
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gugusdepan. Perkemahan diselenggarakan dalam bentuk persami, 

perjusami.  

Manfaat dari perkemahan: 

a) Melatih kemandirian, tanggungjawab siswa. Sebisa mungkin 

ia menjaga barang-barang yang ia bawa, mengemasi kembali 

barang-barang setelah ia pakai, melakukan kebutuhan dirinya 

secara mandiri, seperti memasak, mandi, makan.  

b) Melatih anak agar bisa beradaptasi pada lingkungan baru. 

c) Berani dipimpin dan memimpin regunya. 

d) Mengajarkan anak menghadapi tantangan dan menyelesaikan 

masalah. 

e) Menumbuhkan semangat gotong royong dan musyawarah, 

contoh mendirikan tenda, mengumpulkan kayu bakar, untuk 

kerapian. 

f) Melatih mengendalikan emosi dan ego yang berlebihan, 

karena semua capek, lapar, dan ngantuk. Ego yang berlebihan 

bisa berupa perasaan takut, rindu orang tua yang berlebihan. 

g) Melatih kedisiplinan seperti tidur, bangun tidur, makan, 

mandi, dan musyawarah tugas yang diberikan oleh Pembina. 

h) Melatih anak membiasakan diri mendahulukan kepentingan 

bersama daripada individu. 

i) Malatih diri menahan hawa sombong, congkak, iri, dan 

pamer. 
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j) Latihan hidup sederhana. 

k) Menumbuhkan keberanian pada diri anak, kuat mental dan 

tidak mudah cengeng.
62

   

Bentuk-bentuk kegiatan pramuka Penegak: 

1) Latihan rutin 

2) RAIMUNA adalah pertemuan pramuka penegak dan pandega 

dalam bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh 

kwartir gerakan pramuka, seperti raimuna ranting, raimuna 

cabang, raimuna daerah, dan raimuna nasional. 

3) Gladian Pimpinan Satuan adalah bagi pemimpin sangga utama, 

pemimpin sangga, dan wakil pemimpin sangga yang bertujua 

memberikan pengetahuan di bidng manajerial dan kepemimpinan. 

4) Perkemahan adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka 

pandega yang diselenggarakan secara regular untuk mengevaluasi 

hasil latihan di gugus depan dalam satu periode, seperti persami, 

perjusami. 

5) Perkemahan Wirakarya adalah pertemuan pramuka penegak dan 

pandega berbentuk perkemahan besar dalam rangka mengadakan 

integrasi dengan masyarakat. 

6) Perkemahan Bakti adalah perkemahan besar dalam rangka 

mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman selama 

mengadakan pembinaan. 
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7) Pengembaraan adalah pertemuan pramuka berbentuk penjelajahan 

dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan tentang ilmu medan, 

gambar, dan survival. 

8) Latihan pengembangan kepemimpinan. 

 

h. Manfaat Pramuka. 

Pramuka membangun akhlak siswa bangsa yang baik, 

berbudi pekerti, berfikir positif, tangguh, percaya diri, terampil, 

kreatif,  mandiri, disiplin, inovatif, tanggungjawab, dan rukun serta 

kesetiakawanan. Gerakan pramuka sangat penting di era-

globalisasi sekarang ini. Salah satu hal yang penting dalam 

membangun peradaban bangsa yang mulia adalah membangun 

karakter. Pembangunan karakter itu bisa dilakukan dalam gerakan 

pramuka dengan berbagai jenis latihan dan keterampilan yang 

dimiliki.24 

Gerakan Pramuka sangat baik dalam pembentukan “ human 

character building” (pembentukan karakter manusia) yang terbukti 

mampu menciptakan insan yang mandiri dan bertanggung jawab. 

Untuk mewujutkan semua itu agar tiap-tiap jenjang pendidikan 

memasukkan pendidikan gerakan pramuka di antaranya bisa 

dimasukkan dalam pendidikan pengembangan diri, ekstrakurikuler, 

atau yang sejenisnya. Dikatakan juga bahwa gerakan pramuka 
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mencangkup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara 

yang tertuang dalam Dasa Dharma Pramuka. 

Dari manfaat pramuka diatas terdapat peran yang besar bagi 

pendidikan pramuka dalam peningkatan nilai seni dan kreativitas 

siswa. Dalam gerakan pramuka semua kegiatan diarahkan untuk 

mencetak peserta didik menjadi kader pembangunan, bermoral 

pancasila,  memiliki karakter dan mempunyai semangat 

kebangsaan. Sehingga dalam latihan rutin diberi materi-materi 

yang mendukung hal-hal tersebut di atas. Tidak hanya di dalam 

ruangan, pendidikan pramuka juga dilakukan di alam terbuka. 

Selain materi-materi yang kental akan kepramukaan, seperti materi 

pengetahuan kepramukaan, sandi-sandi, aba-aba isyarat, baris 

berbaris, gerak jalan, semaphore, dan lain sebagainya, pramuka 

juga memiliki sisi riangnya, seperti sebuah lagu yang berbunyi 

“Rajin, terampil, dan gembira. Senantiasa Praja Muda Karana.”  

Dalam hal ini pramuka tidak terlepas dari seni. Banyak sekali 

kegiatan-kegiatan pramuka yang mengandung nilai seni. Pada 

dasarnya, konsep pendidikan seni ada dua macam yaitu seni yang 

berkaitan dengan aspek artistic dan seni yang berkaitan dengan 

tujuan pendidikan. Peran kepramukaan dalam bidang seni dan 

kreativitas diantaranya: 

a) Sebagai gerakan reform adalah  yang mengutamakan 

kebebasan ekspresi sebagai cara untuk memberi peluang 
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kepada anak didik mengembangkan kemampuan yang ada 

pada dirinya.  

b) Sebagai bentuk apresiasi yakni presepsi anak –anak kepada 

seni dan keindahan perlu dikembangkan melalui penghayatan 

langsung, baik melalui menggambar, membuat kerajinan, dan 

lain sebagainya 

c) Sebagai pembentukan konsepsi. konsep yang diharapkan 

disini adalah dari proses-proses kegiatan yang dialami peserta 

didik secara langsung, yang dapat melatih kognisinya.  

d) Meningkatkan nilai keindahan.  

e) Hiburan yang menyenangkan. Bahwa seni kreasi yang 

ciptakan haruslah sesuatu yang menyenangkan dan dapat 

menghibur pengamat.
63

 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Rencana penelitian ini berangkat dari telaah penelitian terdahulu. 

Adapun penelitian sebelumnya yang disusun oleh Ima Rhoudhatul Fatma, 

NIM : 210610052, dengan judul Peran Guru Dalam Meningkatkan 

Kreativitas Siswa melalui Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan 

Kelas III di SDN 2 Brotonegaran Ponorogo Tahun Pelajaran 2013-2014. 

Dengan Rumusan masalah: 
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1. Bagaimana peran guru dalam meningkatkan kreativitas siswa melalui 

pembelajaran seni budaya dan keterampilan ditinjau dari segi metode 

pembelajaran  kelas III di SDN Brotonegaran Ponorogo tahun pelajaran 

2013-2014? 

2. Bagaimana peran guru dalam meningkatkan kreativitas siswa melalui 

pembelajaran seni budaya dan keterampilan ditinjau dari segi media 

pembelajaran  kelas III di SDN Brotonegaran Ponorogo tahun pelajaran 

2013-2014? 

3. Bagaimana hasil peran guru dalam meningkatkan kreativitas siswa 

melalui pembelajaran seni budaya dan keterampilan kelas III di SDN 

Brotonegaran Ponorogo tahun pelajaran 2013-2014? 

Dari hasil rumusan masalah di atas dapat diambil kesimpulan: 

1. Peran guru dalam meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran 

seni budaya dan keterampilan ditinjau dari segi metode pembelajaran 

kelas III di SDN Brotonegaran Ponorogo, yaitu: a) Menyiapkan metode 

pembelajaran dengan baik dan disesuaikan dengan materinya. b) 

Mengkondisikan kelas sebaik mungkin agar strategi yang diterapkan 

berjalan lancer dan materi yang disampaikan  bisa tersampaikan dengan 

baik. c) Hanya memfasilitasi siswa saja, tidak sepenuhnya  dilimpahkan 

kepada guru. d) Mendorong , mengarahkan, mendampingi siswa agar 

bergairah dan semangat dalam pembelajaran, dan memotivasi anak 

untuk bisa berkembang dengan seni budaya dan keterampilan itu 

sendiri. 
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2. Peran guru dalam meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran 

seni budaya dan keterampilan ditinjau dari segi media pembelajaran 

kelas III di SDN 2 Brotonegaran Ponorogo, yaitu: a) Menyediakan 

media pembelajaran dengan baik. b) Memainkan media yang digunakan 

kemudian siswa mengikuti. c) Memberikan petunjuk kepada siswa cara 

menggunakan media pembelajaran. d) Fasilitator. e) Motivator. f) 

Demonstator, guru memperagakan apa yang diajarkan kepada siswa, 

dengan demikian apa yang diharapkan guru sesuai dengan pemahaman 

siswa. g) Mediator, guru memiliki pengetahuan yang cukup terhadap 

media pembelajaran yang telah digunakan. 

3. Hasil peran guru dalam meningkatkan kreativitas siswa melalui 

pembelajaran seni budaya dan keterampilan kelas III di SDN 2 

Brotonegaran Ponorogo adalah dengan tercapainya tujuan 

pembelajaran, dengan menggunakan pembelajaran tematik, serta 

mengetahui tipe anak, bakat dan kemampuan anak.
64

 

Penelitian lainnya dari Alfian Nur Kholis (2007, STAIN Ponorogo) 

yang berjudul “Pengaruh Kegiatan Kepramukaan Terhadap Kedisiplinan 

Beribadah Agama Islam Siswa Kelas VII smpn 2 Babadan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2007-2008” 

 

                                                           
64

 Ima Rhoudhatul Fatma, Peran Guru Dalam Meningkatkan Kreativitas Siswa melalui 

Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan Kelas III di SDN 2 Brotonegaran Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2013-2014, Skripsi, STAIN PO, 2013 

 



64 

 

 

Dengan Rumusan Masalah : 

1. Bagaimana kegiatan siswa yang mengikuti kegiatan kepramukaan di 

SMPN 2 Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2007-2008? 

2. Bagaimana kegiatan kedisiplinan beribadah agama islam siswa VII 

SMPN 2 Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2007-2008? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan kegiatan kepramukaan terhadap 

kedisiplinan beribadah Agama Islam siswa kelas VII SMPN 2 Babadan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2007-2008? 

Dari rumusan masalah tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kegiatan kepramukaan yang diberikan oleh sekolah melalui Pembina-

pembina terhadap kedisiplinan beribadah siswa kelas VII SMPN 2 

Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2007-2008 tergolong baik, dengan 

kategori baik 48,49%, sedang 46,56%, dan cukup 15,05%. 

2. Kedisiplinan beribadah siswa kelas VII SMPN 2 Babadan Ponorogo 

tahun pelajaran 2007-2008 tergolong baik, dengan kategori baik 43,01%, 

sedang 41,93%, dan cukup 15,00%. 

3. Ada pengaruh positif yang signifikan kegiatan kepramukaan terhadap 

kedisiplinan beribadah siswa kelas VII SMPN 2 Babadan Ponorogo 

tahun pelajaran 2007-2008 sebesar 0,869 yang berarti lebih besar dari r 

tabel pada signifikan 1% maupun 5%.
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Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti 

menegenai kepramukaan, dalam penelitian  Alfian Nur Kholis meneliti 

tentang kedisiplinan siswa beribadah agama islam. sedangkan dalam 

penelitian ini penulis meneliti tentang peningkatan kreativitas siswa melalui 

pendidikan kepramukaan. 
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo
66

 

a. Nama Sekolah 

b. Status Sekolah 

c. NSS 

d. Kategori Sekolah 

e. Alamat 

 

 

f. Kode Pos 

g. Nomor Telepon 

h. Email 

i. Tahun Berdiri sekolah 

j. Tahun Terakhir Rehab 

k. Status Tanah 

:    MIN Lengkong  

:    Negeri 

:    111135020007 

:    Inti 

:  Jl. Imam Muhyi No. 120 Desa Lengkong 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo 

:    63543 

:    (0352) 752638 

:    min.lengkong@yahoo.com 

:    1 Januari 1957 

:    Tahun 1967 

:    Milik Sendiri 
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2. Sejarah Berdirinya MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo 

MIN lengkong Sukorejo merupakan sebuah lembaga pendidikan 

tingkat dasar yang terletak di kecamatan Lengkong Kabupaten Ponorogo. 

Berdirinya MIN Lengkong diawali ketika Mbah Lurah Mukhibat masih 

hidup rumahnya digunakan untuk mengaji Al-Qur‟an dan kitab kuning. 

Setelah Mbah Lurah wafat pada tahun 1955 Mbah Siti Jamrosiyam (istri 

Mbah Lurah Mukhibat) bersama Mbah H. Abdullah dan Mbah Kiai 

Kustur dari Nampan mendirikan Madrasah Diniah, waktunya pada malam 

hari bertempat dirumah Mbah Siti Jamrosiyam. Guru-guru diniah 

diantaranya bapak H. Suroto, bapak Rohmat, bapak Habibullah. 

Pada perkembangan bapak H. Suroto mempunyai ide mendirikan 

Sekolah Formal, ide-ide disampaikan kepada Mbah Siti Jamrosiyam dan 

beliau menyampaikan kepada Mbah H. Abdullah kemudian ide-ide itu 

dimusyawarhkan kepada masyarakat, terumata masyarakat Sambi dan 

Kidul Kali. Dengan berbagai alas an dan pertimbangan sehingga ideitu 

disetujui, pada tanggal 1 Januari 1957 berdirilah MI PSM Desa 

Lengkong. 

Pendidikan itu berjalan dengan mengandalkan iuran donator dari 

mayarakat, warga PSM yang berada di Desa Lengkong. Tokoh perintis 

perjuangan PSM di Desa Lengkong yang patut diteladani adalah Mbah 

Lurah Mukhibat yang diteruskan oleh istrinya, Ibu Jamrosiyam, Bapak H. 

Abdullah dan tokoh masyarakat yang lain. Para tokoh pendiri MIN 

Lengkong memiliki niat yang suci dan perjuangan yang hebat untuk 
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memajukan generasi yang akan dating dengan perjuangan ilmu dan 

pendidikan terhadap masyarakat. 

Pada tahun 1964 Mbah Sidik mewaqafkan sebidang tanah kepad 

MI PSM yang ditempati sampai sekarang ini dan rasa kebersamaan, rasa 

perjuangan tersa sekali ketika MI PSM dipimpin oleh Ibu Binti Sofiah 

(kepala MI PSM pertama), selama beliau menjabat, setiap mengadakan 

acara hari besar islam, sekolah bersama masyarakat mengadakan 

peringatan di rumah Ibu Siti Jamrosiyam, misalnya pada tahun 1964 

pelepasan siswa-siswa kelas VI  bertepatan dengan datangnya bulan 

Maulid Nabi dan perpisahan secara meriah dengan mengadakan berbagai 

lomba. 

Dalam perjalanan pendidikanMI PSM menerima bantuan negeri 

dari Depag pada tahun 1966 yang bernama Bapak Fatkhurrahman dari 

Paju, alumni madrasah PSM dari Takeran, Bapak Sumadi dari Tulung 

Sampung, Bapak Sjahwan dari Lengkong. Kemudian pada tahun 1966 

digantikan oleh Bapak Fatkhurrahman dalam perjalanan pendidikan MI 

PSM akhirnya mengalami perubahan. 

Atas usaha dari ketua PSM pusat Kyai H. Muh.Tarmuji menerima 

tawaran dari Depag Pusat dengan perjanjian yang isinya Departemen 

Agama ingin menegerikan semua madrasah PSM mulai dari jenjang MI 

sampai dengan MA di seluruh Indonesia yang sudah memenuhi syarat, 

artinya punya kelas I sampai dengan VI dan Depag membantu semua guru 
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tetap dan difasilitasi, namun inventaris apa saja baik berupa tanah dan 

barang masih hak milik PSM yang di negerikan. Pada tanggal 29 Juli 

1967 Pemerintah (Departemen Agama) memberikan SK penegerian.
67

 

3. Letak Goegrafis MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo 

MIN Lengkong Ponorogo terletak di desa Lengkong Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Kurang lebih 1 km menuju kearah barat 

dari jembatan Sekayu sampai perempatan belok ke utara sampai 

perempatan pohon beringin terus ke utara kurang lebih 1 km ada makam 

dan papan nama MIN Lengkong masuk kearah timur kurang lebih sekitar 

300 meter. Tepatnya MIN Lengkong berada disebelah utara jalan, 

tepatnya di jalan Imam Muhyi No. 120 desa Lengkong kecamatan 

Sukorejo Ponorogo. 

Adapun batas-batasnya adalah: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Kranggan 

2. Sebelah selatan tepat berbatasan dengan desa Nambangrejo 

3. Sebelah barat berbatasan dengan desa Sukorejo 

4. Sebelah timur berbatasan dengan sungai 

Lingkungan alam sekitar MIN Lengkong memberikan suasana belajar 

yang menguntungkan karena sekolah ini jauh dari jalan raya, sehingga 

kegiatan pembelajaran tidak terganggu oleh bisingnya suara kendaraan 

bermotor.
68
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4. Sruktur Organisasi MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga mempunyai peranan 

yang sangat penting. Dengan adanya struktur organisasi, tugas dan 

tanggung jawab dari masing-masing orang yang terlibat didalam suatu 

lembaga tertentu dapat terorganisir. Adapun struktur orgasnisasi MIN 

Lengkong Sukorejo Ponorogo adalah sebagai berikut.
69

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.1 Struktur Organisasi MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo 
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KEPALA SEKOLAH 

TULUS, S.Ag. M.Pd.I 

NIP. 197106162005011002 

KOMITE SEKOLAH 

HABIB HAMBALI 

TATA USAHA 

SALAM SEDIANTO, A. 

Ma.Pd.OR 

NIP. 197305092007101005 

BENDAHARA 

NANIK ERNAWATI, 

S.Pd.I 

NIP. 198406082009012008 

JABATAN 

WALI KELAS I 

YULIA LAILY R, S.Pd.I 

WALI KELAS III 

AGUS PRAWOTO, M.Pd.I 

WALI KELAS II 

KHOIROTUL M, S.Pd.I 

WALI KELAS VI 

PURWATI, S.Pd 

WALI KELAS V 

Dra. SRI ROHMATUN, S.Pd.I 

WALI KELAS IV 

SUFYAN ALIMUDDIN, S.Pd.I 

MUH MAHMUDIANTO, S.Pd 

ALIFIYA ZULIANA, S.Pd. 

SUUD MUNAHAROH, S.Pd.I ENDANG SULISTYOWATI, 

S.IP, S.Pd 

PENJAGA SEKOLAH 

SUMADI 

SISWA 

MASYARAKAT SEKITAR 

HUSNUL KHOTIMAH, S.Pd.I DIYAH LAILY HANISTIN, A. 

Ma. 
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5. Visi MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo 

Visi MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo adalah: “Terwujudnya 

Madrasah Islami, Berprestasi serta Mampu Menyesuaikan dengan 

Dinamika Pendidikan”. 

Indikator Visi Sekolah: 

a. Berprestasi dalam pembentukan anak yang berkepribadian muslim. 

b. Berprestasi dalam ujian akhir. 

c. Berprestasi dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

d. Berprestasi dalam mengikuti lomba baik bidang akademik maupun 

non akademik. 

e. Berprestasi dalam melaksanakan kedisiplinan sekolah. 

f. Memiliki lingkungan madrasah yang nyaman dan kondusif untuk 

belajar. 

 

6. Misi MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo  

a. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan menuju anak shaleh 

secara ketat dan berkelanjutan. 

b. Melaksanakan pembelajaran kurikuler maupun ekstrakurikuler 

secara efektif. 

c. Menumbuhkan semangat percaya diri, disiplin dan mampu 

berkomunikasi dengan sesama, baik di dalam maupun di luar 

madrasah. 
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d. Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, sehat, bersih, dan 

indah. 

e. Membantu setiap siswa untuk mengenali dan mengembangkan 

potensi dirinya (di bidang seni dan olah raga), sehingga dapat 

dikembangkan secara optimal.
70

 

 

7. Daftar Sarana dan Prasarana 

Keadaan sarana dan prasarana pendidikan secara keseluruhan di 

MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo adalah cukup memadai dan dalam 

keadaan baik, yang pada akhirnya akan membantu keberhasilan dan 

memperlancar proses belajar mengajar. Adapun sarana dan prasarana di 

MIN Lengkong diantaranya yaitu ruang kelas, ruang Kepala sekolah, 

ruang guru, ruang tamu, perpustakaan, ruang TU, ruang UKS, ruang 

serba guna, tempat wudhu, kantin, kamar mandi dan wc, halaman depan, 

tempat parkir, dan lapangan.
71

 

 

8. Keadaan Murid 

Pada tahun pelajaran 2014/2015, jumlah peserta didik di MIN 

Lengkong Sukorejo Ponorogo dari kelas I sampai kelas VI berjumlah 159 

siswa. Kelas I berjumlah 30 siswa, kelas II berjumlah 28 siswa, kelas III 

berjumlah 21 siswa, kelas IV berjumlah 28 siswa, kelas V berjumlah 28 

siswa dan kelas VI  berjumlah 24 siswa. 
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9. Keadaan Guru dan Karyawan 

Di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo, jumlah keseluruhan guru 

dan karyawan adalah 15 orang. Dari jumlah tersebut 10 orang sudah 

menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Sedangkan 5 orang masih berstatus 

GTT. Untuk tenaga administrasi berjumlah satu orang. Petugas 

perpustakaan satu orang dan untuk penjaga sekolah satu orang. Tenaga 

Pengajar di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo sebagian besar adalah 

Sarjana (S-I).
72

 

Tabel 3.1 Keadaan Guru di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo 

Tahun 2015 

No. Nama Status Kepegawaian/ Jabatan 

1. Tulus, M.Ag, M.Pd.I PNS/ Kepala Sekolah 

2. Dra. Sri Rohmatun, S.Pd.I PNS/ Waka Kurikulum 

3. Agus Prawoto, M.Pd.I PNS/ Guru Kelas III 

4. Siti Qomariyah, S.Pd. I PNS/ Guru SKI 

5. Khoirotul M, S.Pd.I PNS/ Guru Kelas II 

6. Purwati, S. Pd PNS/ Guru Kelas VI 

7. Sufyan Alimuddin, S.Pd.I PNS/ Guru Kelas IV 

8 Yulia Laily R. S.Pd.I PNS/ Guru Kelas I 

9. Salam Sedianto, A.Ma.Pd. OR PNS/ Guru Penjaskes 

10. Nanik Ernawati, S.Pd.I PNS/ Guru Qur‟an Hadist 

11. Diyah Laily Hanistin, A.Ma GTT/ Guru IPA 

12. Muh Mahmudianto, S. Pd GTT/ Guru Bahasa Inggris 

13. Alfia Zuliana, S.Pd GTT/ Guru Fiqih 

14. Husnul Khotimah GTT/ TU 

15. Sumadi PTT/ Penjaga 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Peran Pendidikan Kepramukaan dalam Meningkatkan Kreativitas Siswa 

di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo. 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, 

masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan 

atau latihan yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah sepanjang 

hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan 

dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan 

datang.
73

  

Pendidikan kepramukaan adalah proses pebentukan kepribadian, 

kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan 

pengamalan nilai-nilai kepramukaan bagi siswa di sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan no 63 tahun 2014 tentang pendidikan 

kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan 

dasar dan menengah. Ini diharapkan nilai-nilai dalam sikap, dan 

keterampilan dapat bersinergi. 

Di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo telah diterapkan 

ekstrakurikuler kepramukaan, dan diwajibkan bagi seluruh siswa untuk 

mengikuti pramuka. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Tulus, 

S.Ag, M.Pd.I, Kepala Sekolah MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo 

sebagai berikut :   
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“Iya mbak, pramuka di MIN Lengkong Sukorejo ini diwajibkan bagi 
seluruh siswa baik dari kelas 1 – 6. Karena berdasarkan peraturan terbaru 

dari menteri pendidikan dan kebudayaan, bahwa pramuka diwajibkan 

pada pendidikan sekolah dasar dan menengah.”74
 

 

Pendidikan kepramukaan termasuk dalam pendidikan non formal, 

karena sama-sama menekankan pentingnya keterampilan. Pada pendidikan 

kepramukaan , materi pendidikan tidak hanya berupa keterampilan tetapi 

sebagaimana tercantum dalam Tri Satya dan Dharma Pramuka. Tujuan 

dari pendidikan kepramukaan adalah membentuk watak, kepribadian 

akhlak mulia, dan keterampilan kaum muda. Hal ini yang ingin dicapai 

oleh pendidikan kepramukaan di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo. 

Seperti halnya disampaikan oleh bapak kepala sekolah: 

“Tujuan dengan diadakannya pramuka di MIN Lengkong ini adalah yang 

pertama membentuk karakter siswa, yang kedua menanamkan semangat 

kebangsaan siswa untuk cinta tanah air, dan yang ketiga membekali 

siswa dengan berbagai keterampilan hidup”75
 

 

Hal yang sama disampaikan oleh Kak SQ: 

“Tujuannya diharapkan siswa menjadi disiplin, tanggung jawab, cakap, 

terampil, dan kreatif”.76
 

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Kak HK, bahwa tujuan dari pendidikan 

kepramukaan diantaranya adalah membentuk anak menjadi kreatif: 

“Tujuan pramuka yaitu menjadikan anak memiliki sifat pemimpin, 

tekun, tanggung jawab, hormat dan santun, mandiri, peduli, percaya 

diri, kreatif, dan kerja keras, terampil dalam segala hal.”77
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Pendidikan kepramukaan di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo 

mendapatkan dukungan dari Kepala sekolah dan Guru. Sehingga pada saat 

pramuka guru juga ikut serta dalam membina peserta didik. Meskipun 

dibantu oleh seorang Pembina dari luar instansi. Sebagaimana dipaparkan 

oleh bapak T: 

“Agar kegiatan pramuka berjalan lancar, beriringan dengan kegiatan 

proses belajar mengajar, maka saya menugaskan kepada sebagian guru 

dan pembina pramuka dari luar sekolah. Dalam hal ini saya 

menugaskan kak Siti Qomariyah, kak Husnul Khotimah, kak Muh 

Mahmudianto , dan kak Syafiatul Muawanah.”78
 

 

Hal yang sama disampaikan Kak SQ: 

“Selain saya sendiri sebagai Pembina, ada yang membantu saya dalam 

membina pramuka diantaranya Kak Husnul Khotimah, Kak Mahmud, 

dan Kak Muawanah. Kami bekerjasama satu sama lain.”79
 

 

Berdasarkan observasi peneliti, kegiatan pramuka di MIN 

Lengkong berjalan setiap hari sabtu. Kegiatan pramuka sebagai wadah 

pengembangan siswa. Meskipun anak tidak pandai dalam pelajaran tetapi 

anak tersebut memiliki skill atau bakat yang tersembunyi yang bisa 

dikembangkan melalui kegiatan kepramukaan. Peran pendidikan 

kepramukaan itu dapat meningkatkan kreativitas siswa. Hal ini 

berdasarkan hasil wawancara dengan bapak T sebagai berikut: 

“Dalam meningkatkan kreativitas siswa di MIN Lengkong melalui 

pendidikan kepramukaan itu sangat penting bagi anak, karena anak 

memiliki kemampuan yang berbeda-beda, ada yang suka sekali dengan 

pelajaran formal, adapula yang senang sekali dalam berpramuka. 

Meskipun ada juga anak yang kurang pandai dalam pelajaran, namun  

anak tersebut mempunyai skill dan keterampilan.”80
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Hal yang sama disampaikan oleh Kak HK: 

“Peran pendidikan kepramukaan sangatlah penting, bisa memberi 
kesempatan dan kebebasan kepada siswa untuk berkreasi, beraksi, 

menyalurkan bakatnya. Selain mendapatkan materi-materi kepramukaan 

siswa juga mendapatkan keterampilan-keterampilan.”81
 

 

Di dalam pendidikan kepramukaan MIN Lengkong Sukorejo 

Ponorogo dilaksanakan pemberian materi-materi kepramukaan dan 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung. Diantaranya, kegiatan 

latihan rutin, perkemahan, penjelajahan, lomba tingkat (LT), dan masih 

banyak lagi. Adapun kegiatan dalam latihan rutin diantaranya yang 

disampaikan oleh Kak MM: 

“Di dalam latihan rutin terdapat latihan membuat pioneering, upacara 

pembukaan, setelah upacara dilanjutkan menyanyikan yel-yel, 

kemudian dilanjutkan pemberian materi. Adapun di hari lain diadakan 

ujian SKU.”82
 

 

Hal yang sama disampaikan oleh Kak SQ: 

“Dalam latihan rutin pramuka tidak hanya penyampaian materi tulis 

saja, tapi juga praktek-praktek keterampilan. Diantaranya latihan 

membuat pioneering, membuat hasta karya, membuat kreasi yel-yel 

beserta gerakannya, dan lain sebagainya.”83
 

 

Kepramukaan ialah proses pendidikan di luar sekolah dan di luar 

lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, 

sehat teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan 

prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Selain itu 

kepramukaan dapat meningkatkan kreativitas, keterampilan, dan juga 
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kecakapan hidup. Dengan demikian segenap civitas MIN Lengkong 

Sukorejo Ponorogo sangat setuju, bahwa dengan diadakannya pendidikan 

kepramukaan siswa menjadi lebih kreatif. Seperti dikemukakan oleh bapak 

T: 

“ Saya sangat setuju kalau pramuka itu dapat meningkatkan kreativitas 

siswa. Saya melihat anak-anak di MIN Lengkong ini memiliki potensi 

untuk menjadi lebih baik, dan lebih kreatif.”84
 

 

Hal yang sama dikemukakan oleh Kak SQ: 

“Saya setuju bahwa dengan pendidikan kepramukaan dapat 
meningkatkan kreativitas peserta didik. Bagus untuk peserta didik 

mengekspresikan sesuai dengan yang diinginkan.”85
 

 

Diperkuat oleh Kak MM: 

“Setuju sekali jika pramuka meningkatkan kreativitas siswa. Banyak 

sekali kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh peserta didik 

dengan hasil yang baik.”86
 

 

Kak HK juga mengungkapkan alasannya sebagai berikut: 

“Dengan diadakannya pramuka anak menjadi lebih giat, disiplin, 

mandiri, dan juga terampil. Sehingga saya sangat setuju sekali, bahwa 

pramuka dapat meningkatkan kreativitas siswa di MIN Lengkong 

Sukorejo ini.”87
 

 

Dalam gerakan pramuka semua kegiatan diarahkan untuk mencetak 

peserta didik menjadi kader pembangunan, bermoral pancasila,  memiliki 

karakter dan mempunyai semangat kebangsaan. Sehingga dalam latihan 

rutin diberi materi-materi yang mendukung hal-hal tersebut di atas. Tidak 

hanya di dalam ruangan, pendidikan pramuka juga dilakukan di alam 
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terbuka. Selain materi-materi yang kental akan kepramukaan, seperti 

materi pengetahuan kepramukaan, sandi-sandi, aba-aba isyarat, baris 

berbaris, gerak jalan, semaphore, dan lain sebagainya, pramuka juga 

memiliki sisi riangnya, seperti sebuah lagu yang berbunyi “Rajin, terampil, 

dan gembira. Senantiasa prajamudakarana.”  Dalam hal ini pramuka tidak 

terlepas dari seni. Banyak sekali kegiatan-kegiatan pramuka yang 

mengandung nilai seni. Pada dasarnya, konsep pendidikan seni ada dua 

macam yaitu seni yang berkaitan dengan aspek artistic dan seni yang 

berkaitan dengan tujuan pendidikan. 

Peran kepramukaan dalam bidang seni / kreativitas diantaranya: 

Yang pertama sebagai gerakan reform adalah  yang mengutamakan 

kebebasan ekspresi sebagai cara untuk memberi peluang kepada anak 

didik mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. Tujuannya 

untuk mendewasakan anak didik bukan hanya pada segi intelektualnya 

saja, akan tetapi menghendaki agar anak belajar dari berbuatan aktif 

melalui kegiatan seni , maksudnya adalah anak dapat belajar dengan baik 

dan mendapatkan pelajaran dari apa yang telah dialaminya sendiri, bukan 

hanya melalui cerita, teori ataupun ceramah saja. Selain itu untuk melatih 

tangannya supaya syaraf dari otak kanan dan otak kiri terlatih dalam 

menjalankan fungsinya. Kaitannya dengan kreativitas siswa siswa di MIN 

Lengkong Sukorejo Ponorogo memberi kebebasan sebebas-bebasnya 

dalam membuat hasta karya/ daur ulang, kreasi pioneering, membuat yel-

yel, dan kegiatan lainnya. Seperti diungkapkan oleh Kak MM: 
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“Iya mbak, kami disini sebagai Pembina membebaskan anak-anak dalam 

membuat karya-karya kreatif, kami hanya mengarahkan selebihnya 

mereka berkreasi sesuai imajinasi mereka.”88
 

 

Disampaikan pula oleh Kak SQ: 

“Anak masih perlu bimbingan dalam hal pembuatan hasta karya/ daur 
ulang, kreasi pioneering, membuat yel-yel, dan kegiatan lainnya, namun 

mereka dibebaskan berkreasi .”89
 

 

Peran yang kedua sebagai bentuk apresiasi yakni presepsi anak –

anak kepada seni dan keindahan perlu dikembangkan melalui penghayatan 

langsung, baik melalui menggambar, membuat kerajinan, dan lain 

sebagainya. Peran yang ketiga sebagai pembentukan konsepsi. konsep 

yang diharapkan disini adalah dari proses-proses kegiatan yang dialami 

peserta didik secara langsung, yang dapat melatih kognisinya.  

Dari kedua peran di atas kepramukaan di MIN Lengkong 

memberikan harapan bahwa anak bisa mengerjakan karya seni seperti 

hasta karya/ daur ulang, yel yel, membuat pioneering dengan dialami anak 

secara langsung. Tidak dibantu oleh orang tua atau dibantu oleh Pembina. 

Mereka mengalami sendiri pengalaman dalam kegiatan tersebut. Seperti 

disampaikan oleh Kak MM: 

“Dalam membuat pioneering anak membuat sendiri. Bekerja sama dengan 
regunya. Tetapi apabila mereka kesusahan barulah mereka bertanya.”90

 
 

Disampaikan pula oleh Kak HK: 

“Dalam membuat hasta karya anak-anak sangat antusias. Mereka 

mengerjakan sendiri secara berkelopok dan bekerjasama.”91
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Peran yang keempat yakni meningkatkan nilai keindahan. Seni 

identik dengan keindahan. Hasil karya yang indah didapat dari benda-

benda yang terseleksi. Karya yang dibuat dapat dinikmati oleh pengamat. 

Pembina mengarahkan siswa untuk membuat Hasta karya yang dimana 

harus mengandung nilai keindahan. Seperti yang disampaikan olek Kak 

SQ dalam wawancara: 

“Saya memerintahkan siswa untuk membuat hasta karya yang indah. Dan 

hasilnya siswa membuatnya dengan bagus dan mengandung nilai manfaat.”92
 

 

Peran yang kelima sebagai hiburan yang menyenangkan. Bahwa 

seni kreasi yang ciptakan haruslah sesuatu yang menyenangkan dan dapat 

menghibur pengamat. Siswa di MIN Lengkong ketika waktu beryel-yel 

mereka merasa senang, semangat dan terhibur. Seperti disampaikan oleh 

salah satu murid bernama MIP” 

“Saya senang sekali ketika yel-yel pramuka dimulai. Kompak dan  penuh 

semangat. Saya sangat senang ketika bernyanyi yel-yel bersama kakak Pembina. 

Saya juga senang saat latihan pramuka, bisa bertemu teman-teman dan berlatih 

bersama.”93
 

 

2. Kreativitas siswa yang mengikuti kegiatan kepramukaan di MIN 

Lengkong Sukorejo Ponorogo. 

Kreativitas anak yang dimaksudkan adalah segala proses yang 

dilalui oleh anak dalam rangka melakukan, mempelajari, dan 

menemukan sesuatu yang baru yang berguna bagi kehidupan dirinya 

dan orang lain. Kreativitas disini juga merupakan kemampuan 
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seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan 

maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada. 

Kreativitas siswa di MIN Lengkong Sukorejo ini diantaranya 

yaitu membuat pioneering. Pioneering ini merupakan keterampilan 

menggunakan simpul dan ikatan (tali temali) untuk membuat sebuah 

tiang bendera, gapura, menara pandang, rumah sementara hingga 

membuat jembatan. Namun kali ini siswa berkreasi dalam membuat 

tiang bendera. Seperti disampaikan oleh Kak HK: 

“Dengan adanya latihan membuat pioneering dapat melatih daya 

kreasi, rasa ingin tahu, kerjasama, dan ketepatan simpul.”94
 

 

Hal yang sama diungkapkan oleh Kak MM: 

“Dengan latihan membuat pioneering siswa dapat bebenar-benar 

berkontribusi bersama teman-temannya dalam pembuatan tiang 

bendera, memikirkan bentuk rangkaiannya, dan juga menyimpul 

dengan simpul tali yang benar.”95
 

 

Berikut gambar 3.2 latihan membuat pioneering yang 

dilakukan siswa di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo. 
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Gambar 3.2 Latihan membuat pioneering siswa MIN Lengkong 

Sukorejo Ponorogo 

 

Selain latihan membuat pioneering, adapula kegiatan membuat 

hasta karya dan mendaur ulang barang bekas menjadi lebih 

bermanfaat. Karena Hasta karya merupakan salah satu item dalam tes 

SKU (Syarat Kecakapan Umum). Disini anak diberi kebebasan dalam 

membuat hasta karya. Seperti dijelaskan oleh Kak SQ: 

“Hasta karya dapat meningkatkan kreativitas siswa, disini siswa 
dibebaskan mengeksplorasikan apa yang ingin mereka kreasikan. 

Siswa berimajinasi, akan dijadikan apakah benda yang tidak 

terpakai agar menjadi lebih bermanfaat lagi.”96
 

 

Sama halnya disampaikan oleh Kak HK: 
 

“Namanya saja hasta karya mbak, siswa bebas berkarya 

menuangkan kreasi yang siswa miliki. Tanpa kekangan, mereka 

dengan senang hati mengerjakannya. Dengan demikian dapat 

meningkatkan kreativitas siswa”97
 

 

Berikut gambar latihan membuat hasta karya yang 

dilakukan siswa di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo. 
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Gambar 3.3 Membuat hasta karya dari botol bekas 

 

Gambar 3.4 & 3.5 Hasil karya tempat pensil dari botol bekas. 
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Gambar 3.6 & 3.7 siswa membuat hasta karya dari botol bekas oli 

menjadi mobil mainan untuk adik. 

 

 

  

Gambar 3.8 & 3.9 siswa membuat Hasta karya dari kertas bekas dan kain 

perca menjadi pajangan dinding (pancasila) 

 

 

  
Gambar 3.10 & 3.11 Membuat Hasta karya dari botol bekas 

menjadi sapu  

 

Adapun kreativitas siswa MIN Lengkong Sukorejo 

diantaranya yaitu menyanyikan yel-yel. Siswa bebas 

mengekspresikan lagu-lagu ciptaan mereka untuk penyemangat 
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dalam pramuka. Sehingga yel-yel pramuka dapat meningkatkan 

kreativitas siswa dalam mengarang lagu maupun gerakannya. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kak SQ: 

“Saya rasa anak-anak sangat kreatif dalam membuat yel-yel, 

karena mereka membuat lirik lagu sekaligus gerakannya.”98
 

 

Sama halnya disampaikan oleh Kak MM: 

“Anak-anak sangat kreatif sekali dalam membuat yel-yel. 

Mereka mengubah lirik lagu dari lagu-lagu zaman sekarang yang 

sangat mereka senangi. “99
 

 

Di bawah ini adalah gambar siswa MIN Lengkong 

Sukorejo Ponorogo saat mengikuti Jambore Ranting 2014 di Kali 

Malang.  

 

Gambar 3.12 Siswa menyanyikan yel-yel 

Kaitannya dalam meningkatkan kreativitas siswa, 

pendidikan kepramukaan tentunya tidak terlepas dari peranannya. 

Adapun kesan salah satu siswa yang mengikuti latihan 

kepramukaan. Disampaikan oleh MIP: 
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“Kesan yang paling mendalam adalah saat saya mengikuti 
Jambore Ranting 2014 di Kali Malang. Saya bangga sekali terpilih 

menjadi salah satu peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Selama saya 

ikut pramuka, saya merasa senang dan semangat.”100
 

 

 Demikian paparan data khusus mengenai peran pendidikan 

kepramukaan dalam meningkatkan kreativitas siswa di MIN 

Lengkong Sukorejo Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Peran Pendidikan Kepramukaan dalam Meningkatkan Kreativitas 

Siswa di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo.  

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, 

masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau 

latihan yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah sepanjang hayat untuk 

mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai 

lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. 

Pendidikan kepramukaan adalah proses pebentukan kepribadian, 

kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan 

pengamalan nilai-nilai kepramukaan bagi siswa di sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan no 63 tahun 2014 tentang pendidikan 

kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar 

dan menengah. Ini diharapkan nilai-nilai dalam sikap, dan keterampilan dapat 

bersinergi. 

Kepramukaan merupakan salah satu pendidikan non formal yang 

bertujuan sebagai penyelenggara pendidikan kepanduan Indonesia yang 

merupakan bagian pendidikan nasional, bertujuan untuk membina kaum 

muda dalam mencapai sepenuhnya potensi-potensi spiritual, sosial, 

intelektual dan fisiknya, agar mereka bisa membentuk, kepribadian dan 
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akhlak mulia kaum muda, menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air 

dan bela negara bagi kaum muda, meningkatkan keterampilan kaum muda 

sehingga siap menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, patriot dan 

pejuang yang tangguh, serta menjadi calon pemimpin bangsa yang handal 

pada masa depan. 

Dalam gerakan pramuka semua kegiatan diarahkan untuk mencetak 

peserta didik menjadi kader pembangunan, bermoral pancasila,  memiliki 

karakter dan mempunyai semangat kebangsaan. Sehingga dalam latihan rutin 

diberi materi-materi yang mendukung hal-hal tersebut di atas. Tidak hanya di 

dalam ruangan, pendidikan pramuka juga dilakukan di alam terbuka. Selain 

materi-materi yang kental akan kepramukaan, seperti materi pengetahuan 

kepramukaan, sandi-sandi, aba-aba isyarat, baris berbaris, gerak jalan, 

semaphore, dan lain sebagainya, pramuka juga memiliki sisi riangnya, seperti 

sebuah lagu yang berbunyi “Rajin, terampil, dan gembira. Senantiasa Praja 

Muda Karana.”  Dalam hal ini pramuka tidak terlepas dari seni. Banyak sekali 

kegiatan-kegiatan pramuka yang mengandung nilai seni. Pada dasarnya, 

konsep pendidikan seni ada dua macam yaitu seni yang berkaitan dengan 

aspek artistic dan seni yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. 

Kepramukaan di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 12 

tahun 2010 tentang gerakan pramuka, menjelaskan tentang ketentuan umum 

kepramukaan, asas, fungsi, tujuan, pendidikan kepramukaan, kelembagaan, 

ketentuan, dan peralihan , dan yang terakhir ketentuan penutup. Dalam pasal 

4 UU nomor 12 tahun 2010 disebutkan bahwa gerakan pramuka bertujuan 
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untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, 

bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, 

menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup 

sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, mengamalkan pancasila, serta melestarikan lingkungan 

hidup. Oleh karena itu, sudah saatnya gerakan pramuka segera merancang 

kegiatan-kegiatannya untuk menggarap aspek afektif pembinaan remaja, 

siswa dan generasi muda. 

Peran kepramukaan dalam bidang seni / kreativitas diantaranya: Yang 

pertama sebagai gerakan reform adalah  yang mengutamakan kebebasan 

ekspresi sebagai cara untuk memberi peluang kepada anak didik 

mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. Tujuannya untuk 

mendewasakan anak didik bukan hanya pada segi intelektualnya saja, akan 

tetapi menghendaki agar anak belajar dari berbuatan aktif melalui kegiatan 

seni , maksudnya adalah anak dapat belajar dengan baik dan mendapatkan 

pelajaran dari apa yang telah dialaminya sendiri, bukan hanya melalui cerita, 

teori ataupun ceramah saja. Selain itu untuk melatih tangannya supaya syaraf 

dari otak kanan dan otak kiri terlatih dalam menjalankan fungsinya. 

Kaitannya dengan kreativitas siswa siswa di MIN Lengkong Sukorejo 

Ponorogo memberi kebebasan sebebas-bebasnya dalam segala kegiatan, baik 

itu dalam membuat hasta karya/ daur ulang, kreasi pioneering, membuat yel-

yel, dan kegiatan lainnya. 
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Peran yang kedua sebagai bentuk apresiasi yakni presepsi anak –anak 

kepada seni dan keindahan perlu dikembangkan melalui penghayatan 

langsung, baik melalui menggambar, membuat kerajinan, dan lain 

sebagainya. Peran yang ketiga sebagai pembentukan konsepsi. konsep yang 

diharapkan disini adalah dari proses-proses kegiatan yang dialami peserta 

didik secara langsung, yang dapat melatih kognisinya.  

Dari kedua peran di atas kepramukaan di MIN Lengkong memberikan 

harapan bahwa anak bisa mengerjakan karya seni seperti hasta karya/ daur 

ulang, yel yel, membuat pioneering dengan dialami anak secara langsung. 

Tidak dibantu oleh orang tua atau dibantu oleh Pembina. Mereka mengalami 

sendiri pengalaman dalam kegiatan tersebut. 

Peran yang keempat yakni meningkatkan nilai keindahan. Seni identik 

dengan keindahan. Hasil karya yang indah didapat dari benda-benda yang 

terseleksi. Karya yang dibuat dapat dinikmati oleh pengamat. Pembina 

mengarahkan siswa untuk membuat Hasta karya yang dimana harus 

mengandung nilai keindahan. 

Peran yang kelima sebagai hiburan yang menyenangkan. Bahwa seni 

kreasi yang ciptakan haruslah sesuatu yang menyenangkan dan dapat 

menghibur pengamat. Siswa di MIN Lengkong ketika berpramuka mereka 

merasa senang dan semangat. 
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B. Kreativitas siswa yang mengikuti kegiatan kepramukaan di MIN 

Lengkong Sukorejo Ponorogo. 

 

Kepramukaan ialah proses pendidikan di luar sekolah dan di luar 

lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, 

sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip 

dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. 

Kreativitas anak yang dimaksudkan adalah segala proses yang dilalui 

oleh anak dalam rangka melakukan, mempelajari, dan menemukan sesuatu 

yang baru yang berguna bagi kehidupan dirinya dan orang lain. Kreativitas 

disini juga merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang 

baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan 

apa yang telah ada. 

Kreativitas siswa di MIN Lengkong Sukorejo ini diantaranya yaitu 

membuat pioneering. Pioneering ini merupakan keterampilan menggunakan 

simpul dan ikatan (tali temali) untuk membuat sebuah tiang bendera, gapura, 

menara pandang, rumah sementara hingga membuat jembatan. Siswa di MIN 

Lengkong mengasah keterampilan dan kreativitas melalui membuat 

pioneering tiang bendera. 

Selain latihan membuat pioneering, adapula kegiatan membuat hasta 

karya dan mendaur ulang barang bekas menjadi lebih bermanfaat. 

Diantaranya membuat tempat pensil dari botol bekas, membuat pajangan 

dinding, membuat mobil-mobilan dari botol bekas oli, membuat sapu dari 
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botol bekas.  Karena Hasta karya merupakan salah satu item dalam tes SKU 

(Syarat Kecakapan Umum). Disini anak diberi kebebasan dalam membuat 

hasta karya.  

Adapun kreativitas siswa MIN Lengkong Sukorejo diantaranya yaitu 

menyanyikan yel-yel. Siswa bebas mengekspresikan lagu-lagu ciptaan 

mereka untuk penyemangat dalam pramuka. Sehingga yel-yel pramuka dapat 

meningkatkan kreativitas siswa dalam mengarang lagu maupun menciptakan 

gerakannya. 

Selain kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam sekolahan adapun 

kegiatan yang pernah diikuti diluar yaitu kegiatan Jambore Ranting yang 

pernah diikuti oleh siswa, di mana terdapat kegiatan-kegiatan yang dapat 

mengasah kreativitas anak seperti penampilan yel-yel, lomba menghias tenda, 

lomba mendaur ulang sampah, dan adapun lomba pioneering. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Peran pendidikan kepramukaan dalam meningkatkan kreativitas siswa di 

MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo yaitu: 

f) Sebagai gerakan reform adalah  yang mengutamakan kebebasan 

ekspresi sebagai cara untuk memberi peluang kepada anak didik 

mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya.  

g) Sebagai bentuk apresiasi yakni presepsi anak –anak kepada seni dan 

keindahan perlu dikembangkan melalui penghayatan langsung, baik 

melalui menggambar, membuat kerajinan, dan lain sebagainya 

h) Sebagai pembentukan konsepsi. konsep yang diharapkan disini adalah 

dari proses-proses kegiatan yang dialami peserta didik secara 

langsung, yang dapat melatih kognisinya.  

i) Meningkatkan nilai keindahan.  

j) Hiburan yang menyenangkan. Bahwa seni kreasi yang ciptakan 

haruslah sesuatu yang menyenangkan dan dapat menghibur pengamat. 

2. Kreativitas siswa dalam berpramuka di MIN Lengkong Sukorejo 

Ponorogo adalah melalui kegiatan: a) Pertemuan latihan mingguan, yang 

didalamnya terdapat latihan membuat pioneering, membuat yel-yel, 

membuat hasta karya b) Perlombaan, pesta siaga untuk pramuka siaga dan 

lomba tingkat penggalang/Jambore untuk pramuka penggalang. 
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B. Saran 

1. Untuk sekolah, siswa seusia SD/MI masih memiliki kreativitas atau bakat 

yang masih mudah untuk dibentuk dan dikembangkan. Oleh sebab itu 

untuk siswa yang mempunyai kreativitas rendah lebih diperhatikan, agar 

dapat menjadi siswa yang lebih kreatif dan terampil dalam segala bidang. 

2. Untuk pendidikan kepramukaan di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo, 

lebih memperhatikan bakat-bakat siswa yang terpendam dengan 

mengasahnya, caranya mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat 

memunculkan kreativitas siswa. Atau dengan membuat program-program 

selain kepramukaan untuk meningkatkan kreativitas siswa. 

 

 


