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MOTTO

ِ وأ
َ س َن
ك
َ اّلله إِلَْي
ْ َحسن َك َما أ
ْ َ
َ َح
Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah Berbuat baik
kepadamu. (QS.Al-Qashas:77)1
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Departemen AgamaRI, Al-Qur’an dan Terjamahanya (Bandung: PT Sygma Examedia
Arkanlema, 2009),394.
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ABSTRAK

Ahmad Shofi Mubarok. 2018. Fungsi Pendidikan Kepramukaan Dalam Pembinaan Akhlak
Siswa Di SDIT Al-Mawaddah Coper Kec. Jetis Kab. Ponorogo. Skripsi. Jurusan
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Mambaul Ngadhimah,
M.Ag.

Kata Kunci: kepramukaan, akhlak terpuji, tawadhu’, sabar, taat
Pendidikan kepramukaan merupakan proses pendidikan yang di lakukan di alam
terbuka dalam bentuk kegiatan yang menarik, terarah dan teratur agar terbentuk kepribadian
yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Permasalahan di SDIT Al-Mawaddah
sebagian siswa kurang dalam akhlak mulia seperti saling mengejek pada waktu pembelajaran
didalam kelas, berkata kasar saat mengobrol dengan teman, kurang sopan terhadap gurunya.
Melalui penelitian ini diharapkan dengan munculnya salah satu akhlak mulia dapat
menyelesaikan masalah tersebut melalui pendidikan kepramukaan.
Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui tentang akhlak siswa di SDIT AlMawaddah ?, (2) untuk mengetahui tentang fungsi pendidikan pramuka dalam pembinaan
akhlak siswa di SDIT Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo?
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik
analisis data yang menggunakan konsep Milles & Huberman yaitu: reduksi data (data
reduction), penyajian data (data display), dan kesimpulan (verification).
Hasil penelitian ini adalah: (1) Akhlak siswa di SDIT Al-Mawadaah sudah baik.
Berkat adanya bimbingan, arahan dari para guru serta adanya kegiatan-kegiatan ekstra seperti
pendidikan kepramukaan. Hal ini ditunjukan dengan siswa melaksanakan sholat berjamaah,
hormat pada guru, berbicara sopan pada guru dan temannya, dan berprilaku jujur. (2)
Pendidikan kepramukaan mempunyai fungsi dalam pembinaan akhlak siswa di SDIT AlMawaddah melalui latihan rutin: upacara, sandi-sandi, peraturan baris berbaris (PBB),
Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), dasa darma, dan semapore. Dan melalui
perkemahan: upacara pembukaan dan penutupan, pendirian tenda, pionering, penjelajahan,
pentas seni, dan api unggun. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut membina kesabaran,
keimanan, menjaga lisan, tidak takabur, tidak berdusta, tidak pengecut, tidak putus asa, taat,
tidak dzolim dan tidak dengki.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penulisan
skripsi ini adalah sistem Institut of Islamic Studies, McGill University, yaitu sebagai
berikut:
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Ta’ marbuta tidak ditampakkan kecuali dalam susunan idafa, huruf tersebut
ditulis t. Misalnya:  =فط نةfatana;  =فط نة ا لنبيfatanat al-nabi
Diftong dan Konsonan Rangkap:
او

=

aw

او

=

u

اي

=

ay

اي

=

i

Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf waw yang didahului damma
dan huruf ya yang didahului kasra seperti tersebut dalam tabel.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Salah satu tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah
mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa dapat dilakukan melalui pendidikan. Gerakan Pramuka merupakan
pendidikan non formal yang menjadi wadah pengembangan diri untuk menjadi
kader penerus perjuangan bangsa dan Negara. Di samping itu, pendidikan
kepramukaan yang di selenggarakan oleh organisasi gerakan merupakan wadah
pemenuhan hak-hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 28 C
dan pasal 31 UUD 1945 atas pengembangan diri yang diwujudkan dalam
bentuk pemberian berbagai upaya penyelenggaraan pendidikan kepada setiap
warga Negara.
Akan tetapi saat ini masih ada beberapa orang yang beranggapan bahwa
gerakan kepramukaan tidak dirasakan penting

oleh kaum muda, sebagai

transfer

falsafah

nilai-nilai

yang terkandung dalam

pancasila

dalam

pembentukan kaum muda tidak optimal, pada hal dalam waktu yang bersamaan
bangsa dan Negara membutuhkan kaum muda yang memiliki rasa cinta
terhadap tanah air, kepribadian yang kuat dan tangguh, yang memiliki rasa
kesetia kawanan sosial, kejujuran, sikap toleransi, mampu bekerja sama, rasa

1

2

tanggung jawab, disiplin yang sangat dibutuhkan untuk membela dan
membangun bangsa dalam tatanan globalisai.
Sedangkan fungsi gerakan pramuka adalah sebagai wadah untuk
mencapai tujuan pramuka yang dilaksanakan melalui kegiatan kepramukaan
yaitu, pendidikan dan pelatihan, pengembangan, pengabdian masyarakat dan
orang tua, serta permainan yang berorientasi pada pemdidikan. Selanjutnya
tujuan Gerakan Pramuka adalah membentuk sikap pramuka agar memiliki
kepribadian yang 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.2
Dari uraian di atas salah satu tujuan gerakan pramuka adalah berakhlak
mulia. Istilah akhlak adalah istilah arab. Secara etimologis akhlaq (bahasa arab)
adalah bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah
laku atau tabiat. Berakar dari kata khalaqa yang berarti menciptakan. Seakar
dengan kata khaliq (Pencipta), makhluq (yang dicitakan) dan Khalq
(penciptaan). Kesamaan akar kata mengisyaratkan bahwa dlam akhlaq tercakup
pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak khaliq (Tuhan) dengan
perilaku makhluq (manusia). Atau dengan kata lain, tata perilaku seseorang

2

Rencana Undang-Undang Gerakan Pramuka Yang Telah Disahkan Menjadi Undang-Undang
Tentang Gerakan Pramuka Oleh DPR RI,2010, 5.

3

terhadap orang lain dan lingkungannya baru mengandung nilai akhlaq yang
hakiki manakalatindakan itu atau perilaku tersebut didasarkan kepada kehendak
khalaq (Tuhan). Tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antar
sesama manusia, tetapi juga norma mengatur hubungan antara manusia dengan
Tuhan dan bahkan dengan alam semesta.3 Akhlak menurut bahasa dipakai untuk
tabiat, watak, keberanian, agama, dan ibadah. Menurut Imam Ghazali yang
dikutip oleh Abdul Mustaqim akhlak adalah sebuah kondisi mental yang telah
tertanam kuat dalam jiwa seseorang, yang darinya lalu muncul perbuatan
(perilaku)dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.4
Anak yang dibina dengan pembinaan akhlak akan memiliki pengaruh
yang saat besar terhadap kehidupan pribadinya. Anak yang memiliki kehidupan
pribadi yang baik, tidak akan didapatkan kecuali anak tersebut telah dididik dan
dibina dari segala aspek kehidupan yang dilandasi denga nilai-nilai pendidikan
akhlak.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, sedikit
banyak mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia di
antaranya para pelajar. Dampak tersebut tentu saja menyangkut dua hal yang
positif dan negatif. Pengaruh negatif globalisasi dewasa ini saat sulit di hindari
oleh bangsa Indonesia, terlebih para pelajar seperti para pelajar yang masih di

3

Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq ( Yogyakarta: Lembaga Pengajian dan Pengalaman Islam
(LPPI) 1999). 1.
4
Abdul Mustaqim, Akhlak Tasawuf Lelaku Suci Menuju Revolusi Hati ( Yogyakarta : Kaukaba
Dipantara 2013), 2.
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bangku sekolah dasar yang masih menirukan apa yang mereka lihat, sehingga
lebih mudah terpengaruh dan terkontaminasi oleh budaya-budaya yang tidak
sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia.
Orang tua selaku pendidikan pertama dan utama memiliki peran pertama
dan utama memiliki peran yang saat menentukan dalam pembinaan akhlak
dalam keluarga. Dan guru merupakan orang yang sangat berperan dalam
pendidikan akhlak di sekolah. Akhlak menempati posisi penting dalam Islam,
karena akar dari kehidupan manusia terletak pada akhlaknya. Memperoleh
kebaikan akan tetapi jika seseorang memiliki akhlak yang mulia maka dia akan
mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat.5
Dalam membentuk kepribadian yang baik dan berakhlakul karimah
merupakan tanggung jawab orang tua, guru, dan lingkunggan masyarakat.
Melalui lembaga sekolah mereka memberi perhatian khusus dengan
menggunakan pedidikan formal dan non formal. Dan salah satu pendidikan non
formal tersebut adalah pendidikan kepramukaan, sebagaimana yang telah
diuraikan diatas sebelumnya.
Gerakan pramuka sebagai organisasi kepanduan yang berkecimpung
dalam dunia pendidikan sebagai organisasi non formal membantu pemerintah
dalam meciptakan genersi muda yang mempunyai mental dan spiritual untuk
membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

5

Zakiah Daradjat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah ( Jakarta: CV Ruhama:
1994), 11.
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Dalam penelitian ini peneliti memilih SDIT Al-Mawaddah yang terletak
di desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi
penelitian ini dikarenakan kegiatan pramuka di SDIT Al-Mawaddah
mempunyai prestasi yang berpengaruh terhadap peserta didik. Menurut hasil
wawancara pada tanggal 7 maret 2018 dengan kepala sekolah, bapak Imam
mengatakan bahwa salah satu alasan didirikan SDIT Al-Mawaddah ialah untuk
mendidik siswa siswi agar memiliki akhlakul karimah karena di masa sekarang
ini norma kesopanan, tingkah laku, budi pekerti yang baik sudah mulai
memudar di masyarakat. Salah satu permasalahan yang ada di SDIT AlMawaddah masih ada siswa yang kurang sopan terhadap guru, kurang disiplin
saat proses pembelajan di kelas. Maka dari itu dibutuhkan pembinaan akhlak
yang baik untuk siswa, salah satu cara yang di lakukan di SDIT Al-Mawaddah
yaitu dengan Pendidikan Kepramukaan.6 Demikian juga menurut bapak Amin
selaku guru dan kakak pembina pramuka di SDIT Al-Mawaddah beliau
mengatakan bahwa masih ada siswa yang belum berakhlak baik, masih ada
siswa yang tidak menghargai temannya contohnya pada jam istirahat masih ada
anak yang saling mengejek, berkata kasar pada temannya, masih kurangnya rasa
tanggung jawab contohnya saat ada tugas dari guru di kelas ada siswa yang
tidak mengerjakan tugas tersebut dan malah bermain sendiri dan mengganggu
temannya yang mengerjakan tugas. 7

6
7

Lihat transkip wawancara nomor: 01/W/7-III/2018
Lihat transkip wawancara nomor: 02/W/7-III/2018
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Kode kehormatan gerakan pramuka yang ada dalam Dasa Darma
diharapkan menjadikan para siswa akan menjadi lebih baik dan mampu
melaksanakan dan bertindak sesuai dengan peraturan.
Secara khusus, kepramukaan membantu siswa untuk membina akhlak
serta karakternya melalui kegiatan-kegiatan seperti berkemah, menguji
keberanian dan mental dengan permainan-permainan yang bersifat kelompok.
Kemudian dalam pramuka juga diajarakan hidup bersama, dan tidak bersikap
egois satu sama lain..
Dari latar belakang diatas jelas bahwa pendidikan kepramukaan ikut
berperan dalam pembinaan akhlak siswa. Untuk itulah maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul:
FUNGSI

PENDIDIKAN

KEPRAMUKAAN

DALAM

PEMBINAAN

AKHLAK SISWA DI SDIT AL-MAWADDAH COPER JETIS PONOROGO.
B. Fokus Penelitian
Dengan melihat luasnya cakupan latar belakang pembahasan diatas dan
dikarenakan terbatasnya waktu, maka fokus penelitian ini pada:
1. Akhlak siswa di SDIT Al-Mawaddah Coper Jetis. Ponorogo.
2. Fungsi pendidikan kepramukaan dalam pembinaan akhlak siswa di SDIT AlMawaddah Coper Jetis Ponorogo.
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C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dapat diambil sebagai
rumusan masalah yaitu sebagai berikut
1.Bagaimana akhlak siswa di SDIT Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo?
2.Bagaimana Fungsi pendidikan kepramukaan dalam pembinaan akhlak siswa di
SDIT Al-Mawaddah Coper Jetis. Ponorogo?
D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan tentang:
1. Akhlak siswa di SDIT Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo
2. Fungsi pendidikan kepramukaan dalam pembinaan akhlak siswa di SDIT AlMawaddah Coper Jetis Ponorogo
E. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritik
Sebagai masukan kepada pembina pramuka untuk dijadikan bahan
pertimbangan dan perencanaan dalam mengembangkan akhlak pada
pendidikan kepramukaan.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis
Dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan secara langsung
tentang pembinaan akhlak dalam pendidikan kepramukaan
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b. Bagi Pembina Pramuka
Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbaikan bagaimana
cara pembina pramuka untuk dapat menerapkan pembinaan akhlak kepada
siswa dalam pendidikan kepramukaan.
c. Bagi Siswa
Dari hasil penelitian ini dapat menjadi sarana untuk siswa agar
mengetahui manfaat dari pendidikan kepramukaan sehingga dapat
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
F. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan dalam laporan ini
penulis mengelompokkan menjadi VI Bab, yang masing-masing terdiri dari sub
bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan skripsi ini adalah
Bab I : Pendahuluan
Di dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika
pembahasan.
Bab II : Telaah Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori
Di dalam bab ini dibahas tentang telaah hasil penelitian terdahulu dan
landasan teori yang mendasari tentang fungsi pendidikan kepramukaan dalam
pembinaan akhlak, yakni pengertian pendidikan kepramukaan, bentuk-bentuk
kegiatan kepramukaan, pengertian akhlak, pembagiaan akhlak, metode
pembinaan akhlak dan nilai-nilai akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari.
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Bab III : Metode Penelitian
Di dalam bab ini dibahas tentang pendekatan dan jenis penelitian,
kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan
data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan
penelitian. Dengan adanya metode, diharapkan dapat memberikan gambaran
mengenai arah dan pokok masalah kemudian pemberian solusi dengan metode
yang digunakan.
Bab IV : Deskripsi Data
Di dalam bab ini dibahas tentang data umum tentang sejarah berdirinya
SDIT Al-Mawaddah, status sekolah, letak geografis, visi, misi, tujuan sekolah,
data guru dan siswa SDIT Al-Mawaddah. Data khusus atau deskripsi data terdiri
dari akhlak siswa SDIT Al-Mawaddah, dan Peran kegiatan Kepramukaan Dalam
Pembinaan Akhlak siswa di SDIT Al-Mawaddah.
Bab V : Analisi Data
Di dalam bab ini dibahas tentang hasil analisis data yang meliputi; Analisis
datang tentang akhlak siswa SDIT Al-Mawaddah, Analisis data tentang fungsi
kegiatan Kepramukaan Dalam Pembinaan Akhlak siswa di SDIT Al-Mawaddah.
Bab VI : Penutup
Di dalam bab ini dibahas tentang kesimpulan dan saran. Dan ini merupakan
bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab I smpai bab VI. Bab ini
dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari
penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI
A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu
Peneliti melakukan telaah pustaka terdahulu yang relevan dengan
penelitian yang akan dilakukan , hasil dari telaah pustaka tersebut peneliti
menemukan :
1.

Nama

: Titin Nur Alfianita

NIM

: 210611028

Judul

: Kegiatan Kepramukaan Siaga Dalam Pembentukan Akhlak
Pada Siswa (Studi Kasus Di SDN 1 Sekaran Siman Ponorogo
Tahun Pelajaran 2014/2015), Skripsi IAIN PONOROGO

Adapun hasil penelitian ini adalah:
a. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan siaga dengan menggunakan perencanaan
pengajaran yang meliputi materi dan media dan metode kepramukaan yang
melalui beberapa hal seperti melalui pengenalan kode kehormatan
kepramukaan, belajar sambil melakukan, sistem berkelompok, kegiatan yang
menantang dan meningkatkan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan
peserta didik, kegiatan di alam terbuka, sistem tanda kecakapan, sistem
satuan terpisah antara putra dan putri, dan sistem among.
b. Bentuk-bentuk kegiatan kepramukaan melaksanakan ujian SKU dan SKK
untuk melihat hasil selama kegiatan kepramukaan, mengadakan perkemahan
yang dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan alam seisinya
10

11

beserta pencipta-Nya terhadap siswa, membuat hasta karya untuk
memancing bakat siswa agar mereka memiliki keahlian yang akan berguna
untuk dirinya di masa mendatang, melakukan kegiatan bakti kepada
lingkungan sekolah dengan maksud agar dapat menumbuhkan sikap
mengahargai dan memelihara lingkungan, kebersamaan, serta tolong
menolong.
c. Hasil kegiatan kepramukaan memiliki sikap yang sopan dalam berbicara,
akhlak yang baik kepada Tuhan, manusia, dan lingkungan serta menjadikan
anak sebagai manusia yang mandiri, peduli, bertanggung jawab, dan
berpegang teguh pada nilai dan norma masyarakat. Dan akhlak tersebut di
dapat dari hasil pengamatan dan evaluasi dari hasil ujian SKU dan SKK
yang di dalamnya mengandung ajaran tentang spiritual, sosial dan
lingkungan.
2.

Nama

: Anis Rohmatunnisa

NIM

: 210313171

Judul

: Pembinaan

Akhlak

Mulia

Siswa

Melalui

Kegiatan

Kepramukaan (Studi Kasus di MTs MA Gonggang Poncol
Magetan) tahun 2017, Skripsi IAIN PONOROGO
Adapun hasil penelitian ini adalah:
a. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MTs MMA Gonggang ini
diikuti oleh siswa-siswi MTs MA Gonggang. Ekstrakurikuler pramuka ini
pelaksanaan latihannya setiap 2 minggu satu kali, yaitu setiap hari minggu
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pukul 14:00-16:00. Materi yang diberikan dalam ekstrakurikuler pramuka ini
antara lain adalah baris-berbaris, sandi, penerapan dasadarma, trisatya.
Untuk lokasi latihan pramuka yaitu di halaman madrasah MTs MA
Gonggang.
b. Hasil dari pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka terhadap pembinaan akhlak
mulia siswa di MTs MA Gonggang diantaranya: para siswa lebih terbantu
dalam penerapan kedisiplinan, berbahasa yang baik dengan orang yang lebih
dewasa. Mampu menunjukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan akhlak
mulia yang sesuai dengan madzab. Melalui ekstrakurikuler pramuka dapat
meningkatkan kepribadian, kedisiplinan, mengerti rasa kebersamaan dan
gotong royong.
3.

Nama

: Eka Fahana

NIM

: 210612143

Judul

: Peran

Pendidikan

Kepramukaan

Dalam

Meningkatkan

Interaksi Sosial Siswa Di SDN 1 Purwosari Babadan
Ponorogo

Tahun

Pelajaran

2015/2016,

Skripsi

IAIN

PONOROGO
Adapun hasil penelitian ini adalah:
(1) Peran pendidikan Kepramukaan dalam meningkatkan interaksi sosial
antar individu adalah sebagai pendidikan pendukung atau penunjang
dari pendidikan formal sehingga siswa memilki kegiatan positif pada
waktu luang sekaligus memudahkan guru pembina mengontrol
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perkembangan sosial siswa saat mengikuti kegiatan pramuka di
sekolah.
(2) Peran pendidikan kepramukaan dalam meningkatkan interkasi sosial
antar individu dengan kelompok yaitu sebagai wadah untuk
membentuk kepribadian siswa dlam perkembangan sosialnya sebagai
generasi muda, baik secara individu maupun anggota kelompok sosial,
sehingga memilki pengendalian diri yang baik seperti toleransi,
maupun menempatkan diri, bertanggung jawab dan sebagainya.
(3) Peran pendidikan kepramukaan dalam meningkatkan interaksi sosial
antar kelompok yaitu sebgai alat untuk mencapai tujuan mendidik
anak-anak dan pemuda Indonesia untuk memiliki pengendalian diri
dan karakter-karakter posisif dengan prinsip-prinsip dasar dan metode
kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan,
kepentingan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia.
B. KAJIAN TEORI
1. Pendidikan Kepramukaan
a. Pengertian Pendidikan Kepramukaan
Pengertian pendidikan kepramukaan menurut hasil munaslub gerakan
pramuka tahun 2012 bab IV sistem pendidikan kepramukaan pasal 8
pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian,
kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan
pengamalan nilai-nilai kepramukaan.
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Pendidikan kepramukaan merupakan proses pendidikan yang praktis,
di luar sistem pendidikan sekolah dan di luar sistem pendidikan keluarga
yang dilakukan di alam terbuka dalam bentuk kegiatan yang menarik,
menantang, menyenangkan, sehat, teratur, dan terarah, dengan menerapkan
prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, agar terbentuk
kepribadian dan watak yang berakhlak mulia, mandiri, peduli, cinta tanah
air, serta memiliki kecakapan hidup.8
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang
Gerakan Pramuka menetapkan bahwa Gerakan Pramuka adalah Organisasi
yang menyelenggarakan pendidikan nonformal, melalui pendidikan
kepramukaan sebagai bagian pendidikan nasional yang dilandasi Sistem
Among, Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan.9
Menurut Lord Boden –Powell (terjemahan ) yaitu: kepramukaan
adalah suatu permainan yang menyenangakan di alam terbuka, tempat
orang

dewasa

pengembaraan

dan

anak-anak

bagaikan

kakak

pergi
beradik,

bersama-sama,
membina

mengadakan

kesehatan

dan

kebahagiaan, keterampilan dan kesediaan untuk memberi pertolongan bagi
yang membutuhkannya.1

8

0

Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka (Hasil Munaslub Gerakan Pramuka Tahun
2012), 3.
9
Gerakan Pramuka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,( Jawa Tengah: Kwatir
Daerah Gerakan Pramuka , 2014), 6.
1
Andri Bob Sunardi, Boyman0Ragam Latihan Pramuka,( Bandung: Nuansa Muda, 2013), 3.
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Pelaksanaan ekstrakurikuler kepramukaan di sekolah sebagai salah
satu

upaya untuk pembinaan akhlak peserta didik ditunjang dengan

kebijakan pemerintah
Kebudayaan

melalui

Republik

Peraturan

Indonesia

Nomor

Menteri
63

Pendidikan dan

Tahun

2014

yang

menjadikan pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib
pada pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan kepramukaan sebagai
proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia
tersebut sangat strategis guna meningkatkan kecerdasan sosial peserta
didik yang notabene adalah remaja.
b.

Tingkatan Peserta Didik Dalam Pendidikan Kepramukaan
Pendidikan dalam kepramukaan diartikan secara luas adalah suatu
proses

pembinaan

dan

pengembangan

sepanjang

hayat

yang

berkesinambungan atas kecakapan yang dimiliki peserta didik, baik dia
sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.1
Peserta didik dalam pendidikan kepramukaan dibagi menjadi
beberapa tingkat, yaitu:
1) Pramuka Siaga adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia
2
07-10 tahun.1 Ada 4 jenjang kenaikan
tingkat kecakapan umum bagi

1

1
Kwatir Nasional Gerakan Pramuka,
Bahan Serahan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat
Dasar,2010, 18
1
2
Ibid.,35.

1
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pramuka siaga, yakni: siaga mula, siaga bantu, siaga tata, siaga
garuda.1

3

2) Pramuka penggalang adalah anggota muda gerakan pramuka yang
berusia 11-15 tahun.1 SKU penggalang ada4 3 tingkatan, yakni:
penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap.1

5

3) Pramuka Penegak adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia
6
16-20 tahun.1 SKU Penegak ada 2 tingkatan,
yakni: penegak bantara

dan penegak laksana.1

7

4) Pramuka Pandega adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia
21-25 tahun yang bisa juga disebut sebagai “Senior Rover”.1 SKU
Pandega hanya ada satu tingkatan, yakni Pandega.1
Berdasarkan pembagian anak didik diatas, maka anak-anak seusia SD
yaitu 7-12 tahun masuk dalam 2 golongan. Pertama Siaga yaitu siswa kelas
I-III dimana usia mereka 7-10 tahun dan Kedua Penggalang yaitu siswa
kelas IV-VI dimana usia mereka 11-15 tahun. Pendidikan bagi peserta didik
dapat pula berbentuk kegiatan seperti perkemahan, penjelajahan, latihan
gabungan, jambore, api unggun dan lain sebagainya yang sesui dengan usia
dan kecakapannya.
1
1
1
1
1
1
1

Ibid., 37.
Ibid.,40.
Ibid., 43.
Ibid., 46.
Ibid., 49.
Ibid.,52
Ibid., 55.

3
4
5
6
7
8
9

9
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c. Sistem Tanda Kecakapan
Pendidikan

kerpamukaan

dilaksanakan

melalui

kurikulum

pendidikan kepramukaan yang terdiri dari kurikulum umum yang
disebut Syarat Kecakapan Umum (SKU) dan kurikulum khusus yang disebut
Syarat

Kecakapan

Khusus

(SKK).

SKU

diarahkan

untuk

mengembangkan lima ranah kecerdasan peserta didik meliputi rasa
spiritual,

emosional,

pendidikannya
Kecakapan
pramuka

sosial,

berupa

Khusus
peserta

intelektual

Tanda

(TKK)

didik

dan

Kecakapan

yang

(Dierktorat

terpasan

fisik.
Umum
pada

Pembinaan

Indikator
(TKU),
pakaian

Sekolah

hasil
Tanda

seragam
Menengah

Pertama, 2015:23).
Dalam pelaksanaannya TKK dibagi menjadi beberapa bidang yaitu:2
1) Bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan
watak, warna dasar TKK kuning.
2) Bidang patriotisme dan seni budaya, warna dasar TKK merah.
3) Bidang ketrampilan dan teknik pembangunan, warna dasar TKK
hijau.
4) Bidang ketangkasan dan kesehatan, warna dasar TKK putih.
5) Bidang sosial, perikamanusiaan, gotong royong, ketertiban
masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup, warna
dasar TKK biru.
2

Ibid.,109.

0
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TKK dibedakan atas tingkatan-tingkatan sebagai berikut:2
1) Pramuka siaga
Hanya satu tingkat, berbentuk segitiga (puncaknya dibawah)
dengan panjang sisi 3cm dan tinggi 2 cm.
2) Pramuka penggalang, penegak dan pandega terdapat 3 tingkatan :
 Tingkat purwa
Berbentuk lingkaran dengan garis tengah 2,5 cm dan
dikelilingi bingkai 2 mm.
 Tingkat madya
Berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi 2,5 cm,
dikelilingi bingkai 2 mm
 Tingkat utama
Berbentuk segi lima beraturan dengan ukuran sisi masingmasing 2 cm dikelilingi bingkai 2 mm
3) Yang membedakan tingkatan pada TKK penggalang, Penegak
dan pandega ialah :
 Warna bingkai merah untuk TKK penggalang
 Warna bingkai kuning untuk TKK penagak dan pandega
TKK diperoleh apabila seorang pramuka sudah menyelesaikan ujian-ujian
SKK yang bersangkutan.
d.
2

Fungsi Pendidikan Kepramukaan

Ibid.,109.

1

1
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Gerakan pramuka berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan
nonformal di luar sekolah dan di luar lingkungan keluarga dan sebagai
wadah pembinaan dan pengembangan kaum muda dengan menerapkan
prinsip

Dasar

Kepramukaan

dan

Metode

Kepramukaan

serta

berlandasan Sistem Among.
Fungsi kepramukaan terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: 2
1) Merupakan kegiatan yang menarik yang mengandung pendidikan
bagi anak-anak, remaja dan pemuda.
2) Merupakan suatu pendidikan (Job) bagi para anggota dewasa yang
merupakan tugas yang memerlukan ke ikhlasan, kerelaan dan
pengabdian.
3) Merupakan alat (means) bagi masyarakat, negaa atau organisasi,
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, alat bagi oraganisasi atau
negara untuk mencapai tujuannya.
e.

Bentuk pendidikan kepramukaan dalam pembinaan akhlak
Setelah melakukan observasi di lapangan peneliti fokus pada 2
bentuk pendidikan kepramukaan dalam pembinaan akhlak yaitu : Latihan
rutin dan Perkemahan.
1) Latihan Rutin

2

Andri Bob Sunardi, Boyman2Ragam Latihan Pramuka, 5.

2
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latihan rutin adalah pendidikan kepramukaan yang diadakan
setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali tergantung kebijakan
dari sekolah. Dalam latihan rutin terdapat beberapa kegiatan seperti:
a.

Upacara
Upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu
ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dengan khidmat
sehingga merupakan kegiatan yang teratur dan tertib, untuk
membentuk suatu tradisi dan budi pekerti yang baik.
Implementasi nilai akhlak: dengan siswa tertib dan teratur
membina ketaatan, berdiri dengan khidmat membina kesabaran
dan ketawadhu’an.

b.

Sandi-sandi
Sandi-sandi ini

sangat

diperlukan

dalam

kegiatan

penyampaian pesan rahasia dengan menggunakan kunci yang
telah disepakati. Seorang pramuka harus dapat dipercaya untuk
dapat

melakukan segala

penerimaan
rahasia

ini

hal

termasuk

penyampaian

dan

pesan-pesan rahasia. Dalam menyampaikan pesan
diperlukan

kode-kode

tertentu

yang

dalam

kepramukaan disebut sandi. Sandi dalam pramuka antara lain
sandi akar, sandi kotak biasa, sandi kotak berganda, sandi
merah putih, sandi paku, dan sandi angka.
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Implementasi nilai akhlak: dengan mempelajari sandi-sandi
tersebut bisa membina ketaatan dan tidak berdusta.
c.

Dasa darma
Dasa darma adalah kode kehormatan bagi seorang pramuka.
Dasa darma pramuka itu:
1. Takwa pada 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, trampil dan gembira
7. Hemat, cermat dan bersahaja
8. Displin, berani dan setia
9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya
10. Suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan
Implementasi nilai akhlak: dengan siswa menghafal dan
mengamalkan ke 10 dasa darma dapat membina keimanan, tidak
dzolim, taat, menjaga perkataan, tidak pengecut.

d.

Semaphore
Semaphore menggunakan media bendera kecil berukuran 45
cm x 45 cm. Kemampuan ini perlu dimiliki Oleh setiap anggota
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gerakan pramuka agar dalam kondisi darurat mereka tetap dapat
menyampaikan pesan.
Implementasi nilai akhlak: diharapkan dapat membina ketaatan,
tidak takabur, tidak pengecut.
e.

Peraturan Baris-Berbaris (PBB)
Di lingkungan gerakan pramuka, peraturan baris-berbaris
disebut keterampilan baris-berbaris. Kegiatan ini merupakan
keterampilan untuk melaksanakan perintah atau instruksi yang
berkaitan dengan 22 gerakan-gerakan fisik. Keterampilan Barisberbaris ini dilakukan untuk melatih kedisiplinan, kekompakan,
keserasian, dan seni dalam berbaris.
Implementasi nilai akhlak: diharapkan dapat membina
ketaatan, tawadhu’, dan menjaga perkataan.

f.

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.
Merupakan kegiatan untuk memberikan pertolongan pertama
pada korban

kecelakaan

atau

orang

sakit.

Yang

perlu

diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa tindakan ini hanya
tindakan pertolongan sementara.

Langkah

berikutnya

tetap

harus segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.
Implementasi nilai akhlak: mengharapkan dapat membina
keimanan, tidak pengecut, tidak takabur.
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2) Perkemahan
Pelaksanaan

semua

perkemahan

dilaksanakan

dengan

menggunakan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan serta
sistem among yang dalam pelaksanaan terwujud dalam aktivitas:
 Belajar sambil bekerja
 Belajar sambil mengajar
 Belajar sambil belajar
Dalam perkemahan ada banyak kegiatan-kegiatan

yang dapat

membina akhlak siswa seperti:
a.

Upacara pembukaan dan penutupan
Kegiatan ini seperti upacara pramuka pada umumnya yang
diselenggarakan pada awal sebelum perkemahan dan akhir
perkemahan.
Implementasi nilai akhlak: dengan siswa tertib dan teratur
membina ketaatan, berdiri dengan khidmat membina kesabaran
dan ketawadhu’an.

b.

Pendirian tenda
Tenda merupakan peralatan penting ketika melakukan
perkemahan. Untuk mendirikan tenda ini perlu kerja sama
kelompok. seperti membagi tugas ada yang memasang tali,
memasang patok dan lainnya. Hal ini dapat memudahkan dalam
mendirikan tenda.
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Implementasi nilai akhlak: diharapkan dapat membina agar
tidak takabur, tidak dengki, menjaga perkataan.
c.

Pionering
Kegiatan

ketangkasan

pionering Merupakan

kegiatan

yang sudah biasa dalam kegiatan kepramukaan. Kegiatan itu
meliputi membuat gapura, menara pandang, membuat tiang
bendera, membuat jembatan tali goyang, meniti dengan satu
atau dua tali.
Implementasi nilai akhlak : diharapakan dapat membina
kesabaran, ketaatan, tidak takabur dan menjaga perkataan.
d.

Penjelajahan
Kegiatan penjelajahan dalam rangka untuk mengaplikasikan
pengetahuan tentang kompas, ilmu medan, peta dan survival.
Salah satu nilai pendidikan yang dapat dikembangkan dari
kegiatan penjelajahan adalah kepemimpinan, musyawarah dan
kepatuhan mengikuti hasil musyawarah, kekompakan kerja,
kematangan berfikir, kemandirian, percaya diri, keterampilan
dan

ketangkasan,

administrasi

dan

pembagian

tugas,

pengetahuan dan pengamalan, rasa tolong menolong, dan
menyadari kebesaran Tuhan dengan melihat ciptaanNya. Dengan
demikian ranah pengembangan kecerdasan spiritual, emosional,
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sosial, intelektual dan fisik akan tercakup dalam kegiatan
tersebut.2
e.

3

Pentas seni
Kegiatan

yang

menampilkan

kesenian

daerah

atau

menampilkan bakat-bakat para siswa seperti bernyanyi, menari,
drama dan lainnya.
Implementasi nilai akhlak: dengan kegiatan ini diharapkan
siswa memiliki keberanian, kesabaran, dan tidak takabur.
f.

Api unggun
Api unggun sebagai kegiatan dialam terbuka dapat
mengembangkan aspek-aspek kejiwaan pada peserta didik,
sehingga tepat kiranya jika dikatakan bahwa api unggun
merupakan suatu alat pendidikan.
Implementasi nilai akhlak: diharapkan dapat membina
keimanan, kesabaran, dan ketaatan.

2. Pembinaan Akhlak
a.

Pengertian pembinaan akhlak
Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan
secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih
baik.2

2
2

4

3
Ibid., 140.
4
Departement Pendidikan Nasional,
Kamus Besar Bahasa Indonesia.35.
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Secara etimologis akhlaq adalah bentuk jamak dari khuluq
yang berarti budi pekerti, perangi, tingkah laku atau tabiat.2
Abdul Hamid mengatakan bahwa akhlak adalah ilmu tentang
keutamaan yang harus dilakukan dengan cara mengikuti
sehingga jiwanya terisi dengan kebaikan.2

6

Menurut Imam Ghazali akhlak adalah sebuah kondisi mental
yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang, yang darinya lalu
muncul perbuatan (perilaku) dengan mudah tanpa memerlukan
pemikiran dan pertimbangan.2

7

Menurut Ibn Miskawih akhlak adalah keadaan jiwa
seseorang yang mendorongnya untuk meakukan perbuatanperbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih
dahulu.2

8

Ibrahim Anis mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang
tertanam dalam jiwa, ynag dengannya lahirlah macam-macam
pebuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan
pertimbangan.2

2

9

5
yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak,(
Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengalaman Islam (
LPPI), 2001,1.
2
Nasrul HS, Akhlak Tasawuf,(6 Yogyakarta: Aswaja Pressindo 2015), 1.
2
7
Abdul Mustaqim, Akhlak Tasawuf
Lelaku Suci Menuju Revolusi Hati,2013, 2.
2
8
Damanhuri, Akhlak Perspektif
Tasawuf Syeikh Abdurrauf AS- Singkili, (Jakarta: Lectura
Press, 2014), 28-29.
2
9
Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf
dan Karakter Mulia,(Jakarta : Rajawali Pres, 2017),3.

27

Mubarok mengemukakan bahwa akhlak adalah keadaan
batin seseorang yang menjadi sumber lahirnya perbuatandi mana
perbuatan itu lahir dengan mudah tanpa memikirkan untung rugi.
Orang yang berakhlak baik akan melakukan kebaikan secara
spontan tanpa pamrih apa pun. Demikian juga orang yang
berakhlak buruk, melakukan keburukan secara spontan tanpa
memikirkan akibat bagi dirinya maupun yang dijahati.3

0

Dari pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa akhlak
adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang
terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut telah melekat sifat- sifat
yang melahirkan perbuatan dengan mudah tanpa di angan-angan
lagi. Sifat yang timbul dengan sendirinya, tanpa paksaan dari
orang lain karena dari kecil atau dari usia dini sudah dilatih dan
menjadi terlatih.
Pembinaan akhlak merupakan usaha yang sungguh-sungguh
dalam

rangka

membentuk

tingkah

laku

anak,

dengan

menggunakan sarana pendidikan dan pembinaan yang terencana
dengan baik dan dijalankan dengan konsisten dan sungguhsungguh.

3

Abdul Majid,Dian Andayani,0 Pendidikan Karakter Perspektif Islam,( Bandung: PT Remaja
Rosdakarya,2013),10.
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b.

Tujuan Pembinaan Akhlak
Tujuan pendidikan akhlak dalam Islam, yaitu bagaimana
orang mampu membina, mendidik, dan melatih dirinya agar
menjadi pribadi yang taat, manusia sempurna dan berjiwa sehat
dalam perjalanan spiritualnya, sehingga tumbuh dan terbentuk
akhlak yang mulia.3

1

Ilmu Akhlak bertujuan untuk memberikan pedoman atau
penerapan bagi manusia dalam mengetahui perbuatan baik atau
yang buruk. Terhadap perbuatan baik ia berusaha melakukannya,
dan terhadap perbuatan yang buruk ia berusaha untuk
menghindarinya.3

2

Pendidikan akhlak adalah pendidikan budi pekerti dilihat
dari segi pembiasaan seseorang dengan sifat-sifat yang baik
(terpuji) dan mulia, seperti jujur, menghormati orang lain, ikhlas,
suka beramal, berani dalam kebenaran, percaya pada diri sendiri,
dan sebagainya.
Jadi

pendidikan

akhlak

itu

adalah

pendidikan

kemasyarakatan dan cintah tanah air, karena seseorang tidak
mungkin

hidup

terisolir

dari

masyarakat

dan

jenisnya,

masyarakat mempunyai beberapa hal atas individu dan individu
3

1
KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK
MENURUT IBNU ‘ARABI. Jurnal Tarbawi,(online),
Vol 10, No. 2, Juli-Desember 2013. (http:// ejournal.unisnu.ac.id, akses 21 Januari 2018).
3
2
Abudin Nata, Akhlak Tasawuf
dan Karakter Mulia, 2017,13.
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mempunyai kewajiban menunaikan hak-hak dan mengerjakan
kewajiban tersebut, meskipun akan merasakan pahit dan
pemikiran berat pada saat tertentu.
c.

Metode pembinaan akhlak
Pembinaan akhlak merupakan tumpuan perhatian pertama
dalam islam. Hal ini dapat dilihat dari salah satu misi kerasulan
Nabi Muhammad SAW yang utama adalah menyempurnakan
akhlak yang mulia.
Agar pembinaan akhlak memperoleh hasil yang
memuaskan diperlukan cara atau metode yang influentif. Berikut
penulis kemukaan beberapa pemikiran para ahli tentang metode
yang dapat digunakan dalam pembinaan akhlak. Metode-metode
tersebut antara lain.
1) Melalui Pembiasaan
Pembinaan akhlak dapat dilakukan sejak kecil dan
berlangsung secara kontiyu. Berkenaan dengan hal ini Imam
al-Ghazali mengatakan bahwa kepribadian manusia itu pada
dasarnya dapat menerima segala pembentukan melalui
pembiasaan. Jika manusia membiasakan berbuat jahat, maka
ia akan menjadi orang jahat. Untuk ini al-Ghazalli
menganjurkan agar akhlak diajarkan, yaitu dengan cara
melatih jiwa kepada pekerjaan atau tingkah laku yang mulia.
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Jika seseorang menghendaki agar menjadi pemurah, maka ia
harus dibiasakan dirinya melakukan pekerjaan yang bersifat
pemurah, hingga murah hati dan murah tangan itu menjadi
niatnya yang mendarah daging.3

3

2) Melalui Keteladanan
Akhlak yang baik tidak dapat dibetuk hanya dengan
pelajaran, instruksi dan larangan, sebab tabi’at jiwa untuk
menerima keutamaan itu tidak cukup dengan haya seorang
guru mengatakan kerjakan ini dan jangan kerjakan itu.
Menanamkan sopan santun memerlukan pendididkan yang
panjang dan harus ada pendekatan lestari. Pendidikan itu
tidak akan sukses, melainkan jika disertai dengan pemberian
contoh teladan yang baik dan nyata. Cara yang demikian itu
telah dilakuka oleh Rasulullah SAW.3
3) Paksaan
Seseorang yang ingin menulis dan mengatakan katakata bagus misalnya, pada mulanya ia harus memaksakan
tangan dan mulutnya menuliskan atau mengatakan kata-kata
dan huruf yang bagus. Apabila pembinaan ini sudah

3

3
Abudin Nata, Akhlak Tasawuf
dan Karakter Mulia ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2012), 164.
3
Ibid., 165.

4

4
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berlangsung lama, maka paksaan tersebut sudah tidak terasa
lagi sebagai paksaan.3

5

4) Memberi Nasehat
Metode

memberikan

nasehat

adalah

penjelasan

kebenaran dan kemaslahatan dengan tujuan menghindarkan
orang yang dinasehati ari bahaya serta menunjukan ke jalan
yag mendatangkan kebahagiaan dan manfaat. Didalam
metode memberi nasehat ini pendidik memberi kesempatan
yang luas untuk mengarahkan peserta didik kepada kebaikan
dan kemaslahatan umat diantaranya dengan menggunakan
kisah-kisah qur’ani.
Saat memberi nasehat hendaklah, memperhatikan
keadaan yang akan diberi nasehat, memilih nasehat yang
sesuai dengan situasi dan tidak terlalu lama dalam
menyampaikannya agar tidak menjenuhkan pendengar.3
5) Metode pahala dan sanksi
Metode ini sangat efektif dalam pembinaan akhlak
terpuji, yaitu bagi yang mengerjaka perbuatan baik,
balasannya menurut kepatuhannya terhadap akhlak-akhlak
terpuji itu. Sanksi itu tidak sulit untuk dilaksanakan, namun
3
3

104.

5
Ibid., 164-165.
6
Muhammad Rabbi M J,Keistimewaan
Akhlak Islami, (Bandung,:CV. Pustaka Setia, 2006),
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orang terkadang merasa cukup dengan cara memimpin dan
mengajari saja hingga dalam seluruh hidupnya tak
memerlukan sanksi.. kendatipun demikian, tidak semua
orang begitu, di antara mereka masih ada yang memerlukan
tindakan keras hingga berkali-kali berupa sanksi.3
d.

7

Pentingnya Akhlak Dalam Islam
Perhatian islam terhadap pembinaan akhlak lebih lanjut
dapat dijelaskan dengan menunjukkan universalitas Al-Qur’an
mengenai jalan yang harus di tempuh manusia.3 Hasil penelitian
Thabathabani terhadap kandungan al-Qur’an mengenai jalan ang
haus ditempuh manusia itu ada tiga macam, dengan uraiannya
secara singkat sebagi berikut:
Pertama, menurut petunjuk al-Qur’an, dalam hidupnya
manusia hanya menuju kepada kebahagiaan, ketenangan, dan
pencapaian cita-citanya.
Kedua,

perbuatan-perbuatan

yang

dilakukan

manusia

senantiasa berada dalam suatau kerangka peraturan dan hukum
tertentu. Dengan demikian, manusia dalam melakukan perbuatan
sosial dan individual harus mempunyai tujuan tertentu. Untuk
mencapai tujuan yang di idam-idamkan itu, ia harus melakukan

3
3

7
Ibid. hlm.117.
8
Abudin Nata, Akhlak Tasawuf
dan Karakter Mulia, 2017, 61.

8
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perbuatan menurut hukum dan tata cara tertentu yang ditetapkan
oleh agama dan masyarakat, atau yang lainnya.
Ketiga, jalan hidup terbaik dan terkuat manusia adalah
jalan hidup berdasakan fitrah, bukan berdasarkan emosi dan
dorongan hawa nafsu.3

9

Selanjutnya perhatian islam terhadap pembinaan akhlak
dapat pula dijumpai dari perhatian Nabi Muhammad SAW.
Sebagaimana terlihat dalam ucapan dan perbuatannya yang
mengandung akhlak. Di dalam hadistnya misalnya menenukan
pernyataan bahwa beliau diutus ke muka bumi ini untuk
menyempurnakan akhlak yang mulia.4
e.

0

Pembagian Akhlak
Adapun pembagian dan jenis akhlak yang diungkapkan
oleh Ulama’ menyatakan bahwa akhlak yang baik merupakan
sifat Nabi dan orang-orang siddiq, sedangkan akhlak yang buruk
merupakan sifat syaitan dan orang-orang yang tercela. Maka
pada dasarnya, akhlak itu menjadi dua macam jenis. Antara lain
adalah:

3
4

9
Abudin Nata, Akhlak Tasawuf
dan Karakter Mulia, 2012, 73.
0
Ibid., 76.
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1) Akhlak baik atau terpuji (Al-Akhlakul Mahmudah) yaitu
perbuatan baik terhadap Tuhan, sesama manusia dan
makhluk-makhluk lainnya.4

1

Akhlak yang baik mencakup seluruh aspek kehidupan
manusia, beberapa akhlak baik dalam kehidupan manusia
yaitu:4

2

a) Menjaga lidah, seseorang semestinya harus menjaga
lidahnya dari perkataan yang tidak bermanfaat, seperti
perkataan umpatan,ejekan dan fitnah.
b) Tawadhu, rendah hati dengan sifat ini seseorang tidak
merasa lebih baik, lebih hebat, lebih tinggi, atau lebih
segala-galanya dari pada orang lain.
c) Sabar artinya bersikap tabah, tidak lekas putus asa
dalam menghadapi cobaan, dan terus berjuang sambil
memperbaiki diri. Contohnya saat perlombaan pramuka
bila tidak mendapatkan juara peserta didik harus
bersabar dan tetap semangat untuk terus berlatih agar
lebih baik.
d) Religius, menaati segala perintah dan menjahui larangan
dari tuhan. Seperti saat pendidikan kepramukaan setiap

4
4

1
Rosihan Anwar,Akhlak Tasawuf
(Bandung: CV Pustaka Setia, 2010),89.
M. Imam Pamungkas,Akhlak2 Muslim Modern (Bandung: Marja, 2012),51-67
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siswa di wajibkan melaksanakan sholat berjamaah apa
bila sudah masuk waktu sholat.
e) Taat, melakukan segala sesuatu sesuai aturan yang
berlaku. Contohnya saat latihan kepramukaan datang
tepat waktu.
f)

Jujur, setiap perkataan, perbuatan, dan sikap selalu
mencerminkan kebenaran tanpa adanya dusta.4 Seperti
halnya saat latihan pramuka bila saat ujian SKU atau
SKK peserta didik melakukannya dengan jujur.

2) Akhlak buruk atau tercela (Al-Akhlakul Madzmumah) yaitu
perbuatan buruk terhadap Tuhan, sesama manusia dan
makhluk-makhluk lainnya.4

4

Akhlaq tersebut berupa: dusta, dzalim, takabbur, putus
asa, dan pengecut.
a) Dusta, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
tidak benar perkataannya. Dusta atau bohong adalah
pernyataan (perkataan dan perbuatan) tentang suatu hal
yang

tidak

sesungguhnya.4

4

sesuai

dengan

keaadaan

yang

5

3
A. Ilyas Ismail, Pilar-Pilar Takwa,
Doktrin, Pemikiran, dan Pencerahan Spiritual ( Jakarta:
PT Rajagrafindo Persada, 2009),136.
4
4
Rosihan Anwar,Akhlak Tasawuf,121.
4
M. Imam Pamungkas,Akhlak5 Muslim Modern : Membangun Karakter Muda,100.
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b) Dzalim, berarti berbuat aniaya tidak adil dalam
memutuskan perkara. Keputusannya tidak didasarkan
pada kebenaran akan tetapi dapat menguntungkan
pihak-pihak tertentu.
c) Takabur, merasa dan mengaku dirinya lebih (mulia,
pandai, cakap dan lain sebagainya)melebihi orang
6
lain4 . Perasaan lebih karena
melihat dirinya pada

waktunya bukan pada waktu yang lalu dan akan yang
akan datang.
d) Putus Asa, hilang harapan hidup atau ketidak mampuan
seseorang

menaggung

derita

atas

musibah

dan

kesedihan
e) Pengecut, sifat ini selalu membuat orang ragu sebelum
memulai mengerjakan sesuatu, ia mearasa tidak mampu
atau kadang berbuat atau berjuang.
f)

Dengki adalah pangkal dari semua perilaku tercela,
seperti menggunjing,adu domba, dan menyebarkan
fitnah.4

4
4

Ibid.,96.
Ibid.,102.

6
7

7
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f.

Ruang Lingkup Akhlak Islami
Ruang lingkup akhlak islami adalah sama dengan ruang
lingkup ajaran islam itu sendiri, khususnya yang berkaitan
dengan pola hubungan. Akhlak diniah (agama/Islam) mencakup
berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap allah, hingga
kepada sesama makhluk ( manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan,
8
dan benda-benda tak bernyawa).4 berbagai bentuk dan ruang

lingkup akhlak islami yang demikian itu dapat dipaparkan
sebagai berikut.
1) Akhlak terhadap Allah
Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap
atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia
sebagai makhluk, kepada Tuhan sebagai khalik.
Sekurang-kurangnya ada empat alasan mengapa
manusia perlu berakhlak kepada Allah. Pertama, karena
Allah yang telah menciptakan manusia.
Kedua,

karena

perlengkapan

panca

Allah

yang

indera,

telah

berupa

memberikan
pendengaran,

penglihatan, akal pikiran dan sempurna kepada manusia.
Ketiga, karena Allah
berbagai
4

bahan

dan

sarana

yang telah menyediakan
yang

diperlukan

8
A. Ilyas Ismail, Pilar-Pilar Takwa,
Doktrin, Pemikiran, dan Pencerahan Spiritual, 149.

bagi
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kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makan berasal
dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak, dan
sebagainya.
Keempat, Allah yang telah memuliakan manusia
dengan diberikannya kemampuan menguasai daratan dan
lautan.4

9

2) Akhlak terhadap sesama Manusia
Banyak sekali rincian yang dikemukakan Al-Qur’an
berkaitan dengan perlakuan terhadap sesama manusia.
Petunjuk mengenai ha ini bukan hanya dalam bentuk
larangan melakukan hal-hal negatif seperti membunuh,
menyakiti badan, atau mengambil harta tanpa alasan yang
benar, melainkan juga sampai kepada menyakiti hati dengan
jalan menceritakan aib seseorng dibelakangnya, tidak peduli
aib itu benar atau salah, walaupun sambil memberikan
materi kepada yang disakiti hatinya itu. (lihat QS AlBaqarah [2]: 263). Disisi lain Al- Qur’an juga menekankan
kita harus saling sapa bila bertemu saling mengucapkan
salam, jangan mengucilkan seseorang atau kelompok lain,
tidak wajar pula berprasangka buruk tanpa alasan, saling
memaafkan, selain itu dianjurkan agar menjadi orang yang
4

9
Abudin Nata, Akhlak Tasawuf
dan Karakter Mulia), 127.
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pandai

mengendalikan

nafsu

amarah,

mendahulukan

kepentingan orang lain dari pada kepentingan sendiri.5
3) Akhlak terhadap Lingkungan
Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah
segala sesuatu yang ad disekitar manusia, baik binatang,
tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tak bernyawa.
Pada dasarnya akhlak yang diajarkan Al-Qur’an
terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai
khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara
manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam.
Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan,
serta bimbingan, agar setiap mahkluk mencapai tujuan
penciptaannya.5

1

Akhlak islami itu jauh lebih sempurna dibandingkan
dengan akhlak lainnya. Jika akhlak lainnya hanya berbicara
tentang hubungan dengan manusia, maka akhlak islami
berbicara pula tentang cara berhubungan dengan binatang,
tumbuh-tumbuhan, air, udara, dan lain sebagainya.5

5
5
5

Ibid., hlm. 128-129
Ibid., hlm. 129.
Ibid., hlm. 131.
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BAB III
METODE PENELITIAN
1.

Pendekatan Dan Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan
deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menuturkan dan
menafsirkan data yang ada dan digambarkan dengan kalimat yang akhirnya data
disimpulkan, penelitian akan berisikan laporan data. Data tersebut berasal dari
observasi,

interview/

wawancara

dan

dokumenasi

selanjutnya

data

dikelompokkan sesuai dengan bidangnya tersebut kemudian dipertemukan teori
selanjutnya akan dibenarkan dengan penelitian dan akhirnya ditarik suatu
kesimpulan.
Penelitian kualitatif menggunakan latar alam sebagai sumber data langsung
dan peneliti sendiri merupakan instrumen kunci sebagai sumber dalam mencari
semua data dalam penelitian. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif data yang
dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dan gambaran-gambaran laporan penelitian
memuat kutipan-kutipan data sebagai ilustri dan dukungan fakta pada penyajian.
Data ini mencakup transkip wawancara, catatan, laporan, foto, dokumen lainnya.
Dalam penelitian kualitatif proses lebih dipentingkan daripada hasil sesuai
dengan latar yang bersifat alami penelitian kualitatif lebih memperhatikan
aktivitas nyata sehari-hari, prosedur-prosedur dan interaksi yang terjadi. Analisa

40
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data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih
menekankan makna daripada generalisasi.5

3

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode yang
digunakan adalah studi kasus kegiatan pendidikan kepramukaan dalam
pembinaan akhlak ialah penelitian yang dilakukan untuk mengungkap suatu
keadaan secara mendalam, inisiatif, baik mengenai perseorangan secara
individual, maupun kelompok lembaga organisasi sekolah. Metode studi kasus
ini dirancang untuk menyelesaikan masalah bukan untuk menemukan atau
menciptakan teori baru. Penelitian dilakukan dengan melalui penelitian lapangan
(field reserach) dimana untuk memperoleh data yang akurat serta obyektif, maka
penulis datang langsung ke lokasi penelitian.
2.

Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai instrumen kunci yaitu
Peneliti melakukan upaya untuk memperoleh data secara langsung. Kedudukan
peneliti dalam penelitian kualitatif memiliki peranan penting ia merupakan
perencana, pelaksana pengumpulan data, analisa, penafsir data, dan pada
akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.5

4

Peneliti hadir secara langsung di lokasi penelitian yaitu di SDIT AlMawaddah untuk meneliti akhlak siswa dan kegiatan kepramukaan dalam

5

Sugiyono, Metode Penelitian3 Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung: ALFABETA, 2016), 15.
5
4
Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti
Kualitatif, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2002),
63.
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pembinaan akhlak

sehingga peneliti mampu mengumpulkan data yang

dibutuhkan dalam penelitian. Peneliti datang ke Al-Mawaddah guna untuk
memperhatikan kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh para pembina
pramuka dan diikuti oleh siswa/siswi di SDIT Al-Mawaddah sampai kegiatan
selesai.
3.

Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti memilih Lokasi penelitian di SDIT AlMawaddah yang terletak di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.
Penulis tertarik meneliti di SDIT Al-Mawaddah karena peneliti menemukan
permasalahan pada siswa/siwi SDIT Al-Mawaddah yaitu terkait dengan akhlak
siswa dan pendidikan kepramukaan dalam pembinaan akhlak karena akhlak
siswa masih ada yang kurang baik seperti dalam berkomunikasi dengan orang
yang lebih dewasa ada siswa yang kurang sopan, ada siswa dengan sengaja
mengejek, mengolok – ngolok temannya padahal temannya tidak salah apa- apa
dan pada saat kegiatan upacara hari senin pada saat pembina upacara pemberikan
nasihat-nasihat ada siswa yang asyik ngobrol sendiri tidak memperhatikan apa
yang di sampaikan oleh pembina upacara. Tiga masalah tersebut menjadi alasan
peneliti untuk meneliti di SDIT Al-Mawaddah.

3.

Data dan Sumber Data
Dalam penentuan data ini sumber data dari mana data diperoleh. sumber
data di identifikasikan menjadi 3 yaitu person, place, paper.
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a. Person yaitu sumber data berupa orang yang bisa memberikan data berupa
jawaban lisan melalui wawancara dalam penelitian ini subyek penelitiannya
adalah kepala sekolah, pembina pramuka, guru PAI, dan siswa.
b. Place yaitu sumber data berupa tempat atau sumber data yang menyajikan
tampilan berupa keadaan diam dan bergerak, meliputi fasilitas penunjang
kegiatan pendidikan kepramukaan, kondisi lokasi yaitu halaman SDIT AlMawaddah, ruang kelas aktivitas meliputi latihan pramuka di dalam ruangan
maupun di luar ruangan, permainan – permainan kepramukaan yang
mendidik yang ada di SDIT Al-Mawaddah.
c. Paper yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka,
gambar, simbol-simbol dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang menjadi
paper adalah berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku arsip kegiatan,
catatan-catatan kegiatan, dokumen yang ada di SDIT Al-Mawaddah
5.

Prosedur Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam
pengumpulan data, yaitu:
a. Interview/Wawancara
Metode interview yaitu metode pengumpul data dengan jalan tanya
jawab sepihak yang dikerjakan sistematis yang berlandaskan tujuan
penelitian. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan
penelitian

untuk

mendapatkan

keterangan-keterangan

lisan

melalui

komunikasi langsung dengan subjek penelitian, baik dalam situasi
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sebenarnya ataupun dalam situasi buatan. Wawancara digunakan sebagai
teknik pengumpulan

data apabila peneliti

ingin

melakukan

studi

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga
apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam. 5
Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang
mengajukan pertanyan dan interview yang memberikan jawaban atas
pertanyaan itu. Metode ini untuk mendapatkan data dari kepala sekolah
islam terpadu Al- Mawaddah, pembina pramuka SDIT Al-Mawaddah, guru
PAI, siswa anggota pramuka SDIT Al-Mawaddah yang sesungguhnya
tentang kegiatan Pendidikan Kepramukaan terhadap Pembinaan Akhlak
Siswa.
b. Metode Observasi
Metode observasi yaitu studi yang sengaja dan sistematis tentang
fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan
pencatatan. Observasi dilakukan secara sistematis (berkerangka) mulai dari
metode yang digunakan dalam observasi sampai cara-cara pencatatannya. 5
Dalam hal ini yang diobservasi adalah mengenai pelaksanaan kegiatan
Pendidikan Kepramukaan terhadap Pembinaan Akhlak siswa di SDIT AlMawaddah. Seperti latihan rutin setiap 2 minggu sekali, perkemahan dan

317.

5

Sugiyono, Metode Penelitian5 Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,

5

6
Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti
Kualitatif, 122.
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penjelajahan serta penyampain materi - materi kepramukaan yang
mengandung pendidikan dan nilai – nilai pembinaan akhlak.
c.

Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa
catatan, buku, transkip, surat kabar, ledger, agenda dan sebagainya. Metode
dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber pada
dokumen atau catatan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Metode
dokumentasi diperlukan sebagai metode pendukung untuk mendapatkan
data, karena dalam metode dokumentasi ini dapat diperoleh data-data
historis dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini.
Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk menggali
data mengenai kegiatan Pendidikan Kepramukaan, sejarah berdirinya SDIT
Al-Mawaddah, visi, misi, tujuan, letak geogerafis, keadan guru dan siswa,
maupun dokumentasi kegiatan berupa data laporan kegiatan Kepramukaan
maupun foto kegiatan Pendidikan Kepramukaan, struktur Pembina Pramuka
di SDIT Al-Mawaddah dan Program kerja kegiatan Kepramukaan.

6.

Teknik Analisis Data
Teknik analis data dalam kasus ini mengunakan analisis data model
interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, display data, dan
penarikan simpulan. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data
yang dikumpulkan, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa,
menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan yang akan dipelajari,
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kemudian membuat kesimpulan yang dapat di ceritakan kepada orang lain.
Mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman, mereka mengemukakan
bahwa aktitivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan
berlangsung secara terus- menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga
sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Penjabaran aktivitas dalam
menganalisis data, meliputi : pertama, data reduction, meruduksi data dalam
konteks penelitian yang dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal yang
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuat kategori.
Dengan demikian data yang telah direduksikan memberikan gambaran
yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya. Kedua data display setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya
adalah mendisplaykan data atau menyajikan data kedalam pola yang dilakukan
dalam bentuk uraian singkat. Bila pola-pola yang ditemukan yang telah didukung
selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku yang
selanjutnya akan di displaykan pada laporan akhir penelitian dan conclusion
langkah ketiga conclusion /drawing vertifikasi langkah yang terakhir dalam
penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan vertivikasi.5

5

338.
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Siklus interaktif proses analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut:

Pengumpulan
data

Penyajian data

Reduksi data

Keismpulan
Gambar 1.1Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman
7.

Pengecekan Keabsahan Temuan
Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data yang dinyatakan valid apa
bila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan penelitian dengan apa yang
sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti, tetapi perlu diketahui bahwa
kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi
jamak tergantung pada kontruksi manusia dengan berbagai latar belakang yang
8
berbeda. 5 Jadi keabsahan data meliputi
:

a. Perpanjangan pengamatan
Perpanjangan pengamatan dilakukan meneliti tingkat keberhasilan
kegiatan Pendidikan Kepramukaan dalam Pembinaan Akhlak Siswa
melakukan wawancara yang mendalam.
d. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan atau yang
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data atau untuk keperluan
5

8
Sugiono, memahami penelitian
kualitatif ( Bandung: ALVABETA, 2005), 91.
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pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dari sini hal yang
ingin dapat dicapai peneliti dengan jalan:
1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa
yang dikatakan secara pribadi.
3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakannya.
8.

Tahapan-tahapan Penelitian
Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ada 3 tahap dan ditambahkan
dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil
penelitian. Tahap penelitian tersebut adalah:
a. Tahap Pra Lapangan
Tahap pra lapangan meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih
lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan,
memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian
mengenai

kegiatan Pendidikan Kepramukaan dalam Pembinaa Akhlak

Siswa.
b. Tahap Pekerjaan Lapangan
Tahap ini meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki
lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
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c. Analisis Data
Dalam tahap ini meliputi: peneliti melakukan analisis kegiatan Pendidikan
Kepramukaan dalam Pembinaa Akhlak Siswa yang telah dikumpulkan dari
hasil wawancara, obsevasi, dan dokumentasi.
d. Tahap Penulisan Hasil Laporan
Penulisan hasil laporan tidak terlepas dari keseluruhan tahap kegiatan dan
unsur-unsur penelitian. Dalam hal ini peneliti hendaknya tetap berpegang
teguh pada etika penelitian, sehingga ia membuat laporan apa adanya,
obyektif, walaupun dalam banyak hal akan mengalami banyak kesulitan.5

5

9
Lexy Moleong, Metodologi Penelitian
Kualitatif, (Bandung: PT REMAJA
ROSDAKARYA, 2000), 3.

BAB IV
DESKRIPSI DATA
A. Deskripsi Data Umum
1. Sejarah Berdirinya Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Mawaddah
Sekolah Dasar IslamTerpadu (SDIT) Al-Mawaddah adalah Sekolah Dasar Islam
Terpadu yang merupakan salah satu lembaga pendidikan binaan dari Pesantren Putri
Al-Mawaddah. SDIT Al-Mawaddah berdiri sejak tahun 2005, tepatnya pada tanggal 14
April 2005. SDIT Al-Mawaddah ini adalah Sekolah Dasar yang memadukan antara
kurikulum Diknas (Nasional) dan kurikulum pondok (Agama) dan merupakan satusatunya sekolah pertama yang ada di Kecamatan Jetis dengan sistem terpadu.6
Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) adalah lembaga pendidikan Dasar yang
diselenggarakan secara terpadu antara pendidikan pesantren dengan pendidikan umum.
Lembaga pendidikan SDIT dengan sistem full day school sebagai pengembangan dari
Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo yang merupakan kesinambungan
terhadap lembaga pendidikan MTs dan MA di Pesantren Putri Al-Mawaddah 1 dan 2.
semua Institusi tersebut berada di bawah naungan Yayasan AL-ARHAM Pesantren
Putri Al-Mawaddah, yang didirikan dengan Akte Notaris No. 12 Tahun 1989.

6
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2. Status Sekolah
SDIT Al-Mawaddah sejak tahun 2007 sudah memiliki Nomor Indentitas
Sekolah ( NIS ) : 100250. SDIT Al-Mawaddah ini tercatat dengan Nomor Pokok
Satuan Nasional (NPSN) : 20549639. Dimana SDIT Al-Mawaddah tersebut memiliki
status Swasta dan terakreditasi A.6

1

3. Letak Geografis
Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Mawaddah terletak sekitar 20 km disebelah
selatan dari pusat kota Ponorogo, tepatnya di Jalan Mangga, Desa Coper, Kecamatan
Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Sekolah ini memilik letak geografis yang
beradadi daerah pedesaan yang berbatasan dengan:6

2



Arah utara berbatasan dengan Desa Jorsan, Kecamatan Mlarak



Arah selatan berbatasan dengan Desa Bulu, Kecamatan Sambit



Arah timur berbatasan dengan Desa Bangsalan, Kecamatan Sambit



Arah barat berbatasan dengan Desa Mojomati, Kecamatan Jetis

4. Visi, Misi Dan Tujuan SDIT Al-Mawaddah
a. Visi Sekolah
Lembaga pendidikan terkemuka yang mencetak santriwan / Santriwati
berbuditinggi, berpengetahuan luas, terampil, kreatif dan inofativ serta berazas
nilai-nilai keislaman.6

6
6
6
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b. Misi Sekolah
Menumbuhkan kecintaan pada ajaran islam dan mengamalkannya penuh
keyakinan, kesadaran serta tangung jawab, Menanamkan sikap keteladan
santriwan / santriwati dalam bermasyarakat, Melatih santriwan / santriwati agar
mampu mengkomunikasikan ide dan pengetahuan keagamaan, Menyiapkan
santriwan/ santriwati melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,
Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan ditengah persaingan.
c. Tujuan Sekolah
Tujuan didirikannya

SDIT “Al-Mawaddah”

ini adalah melihat bentuk

pendidikan dasar yang sesuai dengan perkembangan zaman tetapi tetap
benafaskan nilai-nilai Islami guna menyiapkan kader umat melalui pendidikan
dasar yang berkualitas. Upaya ini harus dibarengi dengan proses seleksi secara
selektif terhadap anak didik sejak pendaftaran. Kemudian profesionalitas guru
diutamakan untuk mendukung upaya ini. Fasilitas-fasilitas pendukung juga
dibangun secara representative dan modern. Pelayanan fisiologis (gizi dan
kesehatan) terhadap anak didik juga poin penting yang menjadi prioritas,
sehingga anak didik dapat maksimal menyerap setiap aktifitas pendidikan yang
diselenggarakan. Selain itu pelayanan psikologis, seperti penanggulangan
permasalahan-permasalahan pada anak, konseling mengenai minat dan bakat,
juga sangat mendukung pencapaian tujuan di atas.
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5. Data guru dan siswa SDIT Al-Mawaddah
Adapun untuk data guru SDIT Al-Mawaddah sebagai berikut:
a. Kepala Sekolah

: Imam Mualim, S.Pd

b. Waka kesiswaan

: Dian Widiani, S.Pd.

c. Waka kurikulum

: 1. Binti Khomsatun, S.Pd
: 2. Nurul Nurfiana, S.Pd

Adapun untuk data siswa/siswi SDIT Al-Mawaddah sebagai berikut:6
a. Kelas 1 dibagi dalam 2 kelas (Ar-rohman&Ar-rokhim) siswa laki-laki berjumlah
31 anak, dan untuk siswa perempuan berjumlah 21 anak, maka total keseluruhan
siswa adalah 52 anak.
b. Kelas 2 dibagi dalam 2 kelas (Al-Malik & Al-Qudus) siswa laki-laki berjumlah
26 anak, dan untuk perempuan berjumlah 34 anak, maka total keseluruhan siswa
adalah 60 anak.
c. Kelas 3 dibagi dalam 2 kelas (As-Salam & Al-Mu’min) siswa laki-laki
berjumlah 23 anak, dan untuk perempuan berjumlah 27 anak, maka total
keseluruhan siswa adalah 50 anak.
d. Kelas 4 dibagi dalam 2 kelas (Al-Muhaimin& Al-Aziz) siswa laki-laki
berjumlah 28 anak, dan untuk perempuan berjumlah 27 anak, maka total
keseluruhan siswa adalah 55 anak.
e. Kelas 5 dibagi dalam 2 kelas (Al-Jabbar& Al- Fattah) siswa laki-laki berjumlah
33 anak, dan untuk perempuan berjumlah 30 anak, maka total keseluruhan siswa
adalah 63 anak.

6
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f.

Kelas 6 dibagi dalam 2 kelas (Al- Kholik& Al-Bari) siswa laki-laki berjumlah
25 anak, dan untuk perempuan berjumlah 21 anak, maka total keseluruhan siswa
adalah 46 anak.
Untuk lebih jelas dan terperinci data gurudan siswa-siswi SDIT AlMawaddah dapat dilihat dalam lampiran.

A. Deskripsi Data Khusus
1. Akhlak siswa di SDIT Al-Mawaddah
Pendidikan akhlak bukan semata-mata soal pengetahuan belaka, namun
terlebih soal kepribadian dan perilaku siswa sehari-hari. Pembinaan akhlak
merupakan tugas bersama antara sekolah, para orangtua dan masyarakat sekitar.
Akhlak-akhlak yang baik harus dimasukan ke dalam rutinisan sehari-hari siswa di
sekolah maupun di lingkungan rumah dan masyarakat. Pembiasaan akhlak yang
baik dalam kehidupan sehari-hari membantuk dalam upaya pembinaan akhlak anak.
Akhlak yang baik dimaksud ialah Akhlak baik mencakup seluruh aspek
kehidupan manusia antara lain: menjaga lisannya ( selalu berkata dengan sopan,
tidak berkata kasar dan berbicara bila itu dalam ha kebaikan); Tawadhu’ (
berperilaku sopan terhadap yang lebih tua, saling menghormati teman tidak merasa
paling hebat dan slalu bersifat rendah hati); Sabar ( bisa menjaga emosinya, slalu
berfikir positif dan memiliki mental yang kuat serta sabar dalam menghadapi
permasalahan); Religius ( memiliki ketakwaan dan keimanan yang kuat kepada
Allah SWT, selalu mensyukuri nikmat yang di berikan oleh Allah SWT ); Taat (
menjadi pribadi yang disiplin, menjalankan tugas dan kewajibannya); Jujur ( apa
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pun yang di katakan, dilakukan mencerminkan kebenaran tanpa ada kebohongan
didalamnya).
Pada pendidikan kepramukaan di SDIT Al-Mawaddah terdapat kegiatan yang
bertujuan untuk pembinaan akhlak sehingga dapat membentuk akhlak yang baik
bagi siswa salah satu bentuk kegiatannya ialah perkemahan, sistem among,
penjelajahan, hukuman, latihan rutin. Siswa di SDIT Al-Mawaddah memiliki
akhlak yang baik namun masih ada beberapa siswa yang memiliki akhlak yang
kurang baik. Dimana ada siswa bila disuruh gurunya langsung melaksanakannya
dengan sopan tapi juga ada siswa apabila disuruh gurunya tidak melaksanakannya
seolah malah mengacuhkannya. Seperti yang di sampaikan oleh ust Imam Mualim,
S.Pd.
berikut:6

( Kepala Sekolah ) di SDIT Al-Mawaddah mengungkapkan sebagai
5

Akhlak siswa disini ada yang sudah baik ada juga yang belum baik, ada siswa
bila disuruh gurunya langsung melaksanakannya dengan sopan contohnya bila
siswa di suruh oleh gurunya untuk membersihkan ruang kelasnya, siswa
tersebut akan segera melaksanakannya dengan segera dan tidak protes ataupun
tidak malah mengerjakannya. tapi juga ada siswa apabila disuruh gurunya tidak
melaksanakannya seolah malah mengacuhkannya.

Sedangkan secara keseluruhan akhlak siswa di SDIT Al-Mawaddah sudah
baik, diantara akhlak baik itu yaitu menjaga lisanya, tawadhu’, sabar, religius, taat
dan jujur. Seperti dalam menjaga lidahnya siswa di biasakan saat berada di dalam
mushola tidak ramai dan saat berkomunikasi dengan guru atau temannya harus
berbicara dengan sopan paling tidak menggunakan bahasa Indonesia. Seperti yang

6
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di sampaikan oleh ust Imam Mualim, S.Pd. ( Kepala Sekolah ) di SDIT AlMawaddah mengungkapkan sebagai berikut:6

6

Dalam menjaga lidahnya siswa di biasakan saat berada di dalam mushola tidak
ramai dan saat berkomunikasi dengan guru atau temannya harus berbicara dengan
sopan paling tidak menggunakan bahasa Indonesia.

Adapun siswa yang tawadhu’ yaitu dengan hormat pada gurunya jika ketemu
guru menyapa sambil bersalaman menyium tangan gurunya dan siswa saling
berbagi antar siswa yang lain apabila ada temannya yang tidak beli jajan maka
mereka saling berbagi jajan. Sebegaimana penjelasan ust Imam Mualim, S.Pd. (
Kepala Sekolah ) sebagai berikut:6

7

Adapun siswa yang tawadhu’ yaitu saat bertemu guru atau orang lebih tua
siswa menyapa sambil bersalaman menyium tangannya. Tapi ya masih ada mas,
yang saat salaman tidak menyium tangan. dan siswa saling berbagi antar siswa yang
lain apabila ada temannya yang tidak beli jajan maka mereka saling berbagi jajan.

Selain tawadhu’ siswa di SDIT Al-Mawaddah juga memiliki kesabaran.
Seperti saat makan siang siswa dengan tertib dan sabar mengantri menunggu giliran
dan saat mengambil wudhu mereka sabar mengantri tanpa ada saling dorong.
Sebagaimana penjelasan ust Imam Mualim, S.Pd. ( Kepala Sekolah ) sebagai
berikut: 6

8

Dimana siswa disini di biasakan untuk antri seperti waktu makan siang dan
wudhu mereka tidak saling serobot jadi siswa di sini sabar-sabar, mas.
6
6
6

6
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Selain siswa di SDIT Al-Mawaddah sabar-sabar mereka juga religius. Dimana
setiap pada waktunya sholat berjamah dhuha maupun dhuhur siswa segera
mengambil wudhu dan langsung menuju mushola. Dengan tertib langsung berbaris
mengatur shof. Sebagaimana penjelasan ust Imam Mualim, S.Pd. ( Kepala Sekolah
) sebagai berikut:6

9

Siswa disini dibiasakan setiap pada waktunya sholat berjamah dhuha maupun
dhuhur siswa harus segera mengambil wudhu dan langsung menuju mushola.

Selain religius siswa juga memiliki ketaatan, namun masih banyak siswa yang
belum taat jadi setengah-setengah contohnya masih ada siswa yang terlambat dan
pada jam masuk kelas siswa ada yang bermain diluar kelas. Sebagaimana
penjelasan ust Imam Mualim, S.Pd. ( Kepala Sekolah ) sebagai berikut:
Untuk ketaatan setengah-setengah mas ,ada yang sudah taat tapi ada yang
belum contohnya datang kesekolah tepat waktu tapi masih ada aja yang terlambat
dan waktu jam masuk kelas jika gurunya belum datang siswa bermain di luar kelas.

Selain siswa yang taat siswa di SDIT Al-Mawaddah juga memiliki kejujuran
contohnya saat membeli jajan di kantin mereka membayar sesuai apa yang mereka
beli. Tidak mengutil atau mengambil jajan lalu tidak membayar. Dan mereka
berani mengakui kesalahannya. Sebagaimana penjelasan ust Imam Mualim, S.Pd. (
Kepala Sekolah ) sebagai berikut:

6
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Siswa di sini insyaallah jujur-jujur mas contohnya pada saat di kantin siswa itu
mengambil jajan dan membayar sesuai harganya. Atau saat kita tanya seperti
kemarin ada kran untuk wudhu rusak kita tanya hayo siapa yang ngerusak kran
untuk wudhu, tanpa di ancam pun siswa yang melakukan lansung mengaku.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh ustadzah Sulistyorini Ika Wijiati selaku
guru agama juga mengemukakan bahwa siswa di SDIT Al-Mawaddah sabar-sabar.
Namun, jika ada yang belum sabar dan gampang putus asa akan diberi pembinaan
agar memiliki kesabaran dan tidak gampang putus asa contohnya saat siswa di
suruh mengahafalkan dengan cara mengulanginya berkali-kali sampai hafal.
Sebagaimana yang disampaikan oleh ustadzah Sulistyorini Ika Wijiati sebagai
berikut:7

0

Ya jika ada siswa yang gampang putus asa kita beri pengarahan bahwa tidak
boleh putus asa sebelum mencobanya dan harus sering berlatih bisa karena terbiasa
contohnya saat mengahafalkan dalil dia tidak hafal hafal maka saya suruh untuk
mengulanginya terus sampai dia hafal.

Selain itu, siswa juga memiliki kejujuran, namun jika ada yang tidak jujur atau
berbohong maka siswa diberi pembinaan agar bersifat jujur dan tidak suka
berbohong contohnya dengan menceritakan kisah atau dongeng akibat orang yang
suka berbohong akan masuk neraka dan dijauhi teman. Sebagaimana yang
disampaikan oleh ustadzah Sulistyorini Ika Wijiati sebagai berikut:7
Ya jika siswa berbohong tidak jujur maka kita beri pembinaan dengan di
nasehati bahwa berbohong itu tidak baik dan kita berikan contoh berupa kisah atau
dongeng akibat orang yang suka berbohong akan di jauhi teman dan bisa masuk
neraka. Anak-anak itu suka bila diberi cerita mas, jadi terkadang kita memakai
metode itu untuk menjelaskan ke anak.
7
7
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Selain itu, siswa yang memiliki ketawadhu’an, namun jika ada yang belum
tawadhu’ dan malah bersifat sombong maka akan berikan pembinaan dengan cara
membuat kerja kelompok dimana siswa diharuskan untuk berkerjasama saling
melengkapi. Sebagaimana yang disampaikan oleh ustadzah Sulistyorini Ika Wijiati
sebagai berikut:7

2

Ya kalau untuk siswa yang sombong kita beri pembinaan contohnya kita buat
kerja kelompok dimana siswa harus saling bantu, harus saling berkerjasama, agar
siswa bisa menahan egonya.

Pembinaan akhlak terpuji di SDIT Al-Mawaddah berawal dari para
ustad,ustadzah memberikan contoh-contoh perilaku yang baik agar di lihat dan
ditirukan oleh para siswa kemudian dengan pembiasaan-pembisaan yang ada di
SDIT Al-Mawaddah seperti sebelum masuk ke gerbang sekolah siswa bersalaman
dengan para ust dan ustadzah, sholat dhuha berjamaah, sholat dhuhur berjamaah
serta selalu memberikan perhatian kepada para siswanya. Sebagaimana yang
disampaikan oleh ustadzah Sulistyorini Ika Wijiati sebagai berikut:
Pertama kita memberikan contoh mas, jika kita melakukan hal yang baik dan
dilihat oleh para siswa maka insyaallah siswa akan meniru hal yang baik itu,
disamping itu melalui pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah dan selalu
memberikan perhatian serta teguran terhadap siswa yang melakukan perbuatan
yang kurang baik.
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2.

Fungsi Pendidikan Kepramukaan Dalam Pembinaan Akhlak siswa di SDIT
Al-Mawaddah
Pendidikan kepramukaan dalam pembinaan Akhlak siswa di SDIT AlMawaddah yaitu latihan rutin dan perkemahan.
a) Latihan rutin didalamnya ada beberapa kegiatan yaitu :
1. Upacara
Upacara pada latihan rutin dapat membentuk siswa tawadhu’ dimana saat
upacara

siswa harus memperhatikan pembina upacara . Sehingga siswa di

ajarkan untuk menghormati sesorang yang sedang berbicara didepan7 .
Sebagaimana penjelasan ust Amin selaku pembina pramuka sebagai berikut:7
Karena pada saat upacara siswa harus tenang dan memperhatikan apa
yang di sampaikan oleh pembina upacara, intinya mas, menghormati
orang yang memberikan arahan di depan. ini melatih anak agar tawadhu’
kepada siapapun orang yang lebih tua.
Selain membentuk tawadhu’ siswa kegiatan upacara juga membentuk
kesabaran siswa dimana contohnya pada saat hujan ataupun panas upacara tetap
di laksanakan. Sebagaimana penjelasan ust Amin selaku pembina pramuka
sebagai berikut:7

5

Ya karena siswa harus sabar berdiri dalam posisi sampai upacara selesai
meskipun itu dalam keadaan cuaca panas.
Selain kesabaran upacara juga membentuk ketaatan siswa dimana saat
upacara harus memakai seragam lengkap tidak boleh rame itu sebagaian aturan

7
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saat upacara yang harus ditaati. Sebagaimana penjelasan ust Amin selaku
pembina pramuka sebagai berikut:7

6

Karena dalam upacara ada aturan-aturannya mas, contohnya harus
dalam posisi siap, memakai atribut lengkap, tidak boleh rame nah ini
harus dipatuhi dan taati oleh siswa mas. Sehingga melatih ketaatan
siswa tersebut
2. Dasa Darma
Seorang pramuka harus mengamalkan dasa darma dalam kehidupan
sehari-hari. Karena didalamnya mengajarkan bagaimana kita harus
berkehidupan di masyarakat.
Dasa darma membentuk ketaatan siswa karena mengajak siswa agar patuh
pada aturan yang berlaku. Sebagaimana yang di sampaikan ust. Amin selaku
pembina pramuka sebagai berikut:7

7

Karena dasa darma sebagai pedoman bagi para andika pramuka dan
didalam dasa darma ada yang mengajarakan siswa untuk patuh dan suka
bermusyawah sebagaimana dasa darma yang ke 4.
Selain membentuk ketaatan siswa dasa darma juga bisa membentuk lisan
siswa dimana seorang pramuka itu harus slalu menjaga perkataannya.
Sebagaimana yang di sampaikan ust. Amin selaku pembina pramuka sebagai
berikut:7

8

Karena pramuka harus suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan
sebagaimana dasa darma no 10
Selain membentuk lisan yang baik dasa darma juga membentuk siswa
agar tidak dzolim. Karena pramuka diajarkan agar saling menyayangi.

7
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7
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Sebagaimana yang di sampaikan ust. Amin selaku pembina pramuka sebagai
berikut:7

9

Karena pramuka harus cinta alam dan kasih sayang sesama manusia,
seabagaimana dasa darma no 2 mas.
Selain .membina siswa agar tidak dzolim, dasa darma juga membina
siswa agar tidak pengecut. Pramuka harus berani dalam hal kebaikan
sebagaimana dalam dasa darma ke 8. Sebagaimana yang di sampaikan ust.
Amin selaku pembina pramuka sebagai berikut:8

0

Karena pramuka itu harus displin, berani dan setia,sebagaiman dasa
darma no 8, jadi siswa harus berani mas.
Selain membina agar tidak pengecut, dasa darma juga membina siswa
menjaga perkataanya. Karena dalam diri seorang pramuka harus bisa
berbicara sopan, dapat menempatkan dirinya tau kapan waktunya untuk
berbicara. Sebagaimana yang di sampaikan ust. Amin selaku pembina
pramuka sebagai berikut:8

1

Karena pramuka harus suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan
sebagaimana dasa darma no 10.
Selain membina agar tidak pengecut dasa darma juga membina keimanan
siswa. Pramuka harus bertqwa kepada Tuhan dan patuh pada ajaranNya.
Sebagaimana yang di sampaikan ust. Amin selaku pembina pramuka sebagai
berikut:8
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Karena sebagaimana dasa darma yang pertama pramuka itu taqwa
kepada Tuhan yang Maha Esa.
3.

Sandi-sandi
Sandi-sandi dapat membina ketaatan siswa, karena sandi-sandi memiliki

aturan yang harus di patuhi oleh seorang yang ingin menyampaikan sandi.
Sebagaimana yang di sampaikan ust. Amin selaku pembina pramuka sebagai
berikut:8

3

Karena setiap sandi memiliki aturan dalam menulisnya mas, ada pakem
yang harus dijalankan agar sandi itu dapat di sampaikan dengan benar.
Kalau tidak sesuai dengan aturannya maka sandi tidak akan
tersampaikan.

Selain membina siswa agar lebih taat sandi-sandi juga membina siswa
tidak berdusta. Karena saat menyampaikan sandi itu harus sesuai dengan apa
yang ditugaskan. Sebagaimana yang di sampaikan ust. Amin selaku pembina
pramuka sebagai berikut:8

4

Ya karena saat menyampaikan sebuah sandi itu harus jujur mas,
tidak boleh merubah isi sandi tersebut mas.
4.

Peraturan Baris-Berbaris (PBB)
PBB membina siswa dalam hal ketaatan. Karena siswa diajarkan akan

aturan dalam berbaris dan tidak boleh menyimpang dari aturan tersebut.
Sebagaimana yang di sampaikan ust. Amin selaku pembina pramuka sebagai
berikut:8

8
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Karena dalam PBB aturan yang harus di jalankan saat PBB
contohnya posisi siap tangan harus sejajar dengan saku pada celana
dan mengepal serta kaki membenruk huruf v nah posisi siap harus
seperti itu dan aba-aba harus jelas.
Selain membina ketaatan siswa PBB juga dapat membina tawadhu’ siswa
dimana siswa harus patuh pada pemimpin barisan. Sebagaimana yang di
sampaikan ust. Amin selaku pembina pramuka sebagai berikut:8
Karena saat PBB pasukan harus patuh pada aba-aba pemimpin
barisannya, ini mengajarkan siswa agar hormat dan patuh pada
orang yang memimpin dan pada orang yang lebih tua.

Selain membina ketawadhu’an siswa PBB juga membina siswa menjaga
perkataannya. Karena bila sudah di siapkan maka barisan tidak boleh berbicara.
Sebagaimana yang di sampaikan ust. Amin selaku pembina pramuka sebagai
berikut:8

7

Karena saat PBB siswa tidak boleh clometan mas, kalau sudah ada
aba-aba siap grak maka posisi harus siap dan tidak ada suara.

5. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
Dalam kegiatan P3K siswa di ajari bagaimana pertolongan pertama
pada kecelakaan. Tidak cuma pertolongan dalam P3K juga membina akhlak
siswa. Seperti membina akhlak tidak takabur, karena P3K mengajarkan
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bahwa setiap manusia itu perlu bantuan dari orang lain. Seperti yang telah
di sampaikan oleh ustad Amin ( Pembina Pramuka ) sebagai berikut: 8
Karena dalam P3K siswa di latih untuk menolong orang dan siswa
di kasih wejangan bahwa sesorang itu selalu membutuhkan
pertolongan dari orang lain.
Selaian membina tidak takabur pada siswa. P3K juga membina siswa tidak
pengecut. Karena siswa harus berani menolong seseorang yang terkena
kecelakaan. Sebagaimana yang di sampaikan ust. Amin selaku pembina
pramuka sebagai berikut:8

9

Karena siswa harus berani saat akan menolong seseorang yang
membutuhkan pertolongan.
Selain membina tidak pengecut P3K juga membina keimanan siswa. siswa
harus selalu bersyukur atas nikmat sehat selamat dari Tuhan Yang Maha Esa.
Sebagaimana yang di sampaikan ust. Amin selaku pembina pramuka sebagai
berikut:9

0

Karena siswa harus slalu bersyukur masih diberikan kesehatan dan
keselamatan oleh Tuhan.
6. Simapore
Simapore membina siswa supaya tidak pengecut. Siswa harus berani
berdiri didepan teman-temannya saat bersimapore. Ini melatih mental siswa
agar berani. Sebagaimana yang di sampaikan ust. Amin selaku pembina
pramuka sebagai berikut:9
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Karena siswa harus berani berdiri didepan untuk melakukan
gerakan simapore, ini melatih keberanian siswa mas.
Selain membina siswa agar tidak pengecut, simapore juga membina
siswa tidak takabur. Saat siswa sudah berani tampil didepan temantemannya maka tidak boleh sombong merasa paling bisa, paing berani.
Sebagaimana yang di sampaikan ust. Amin selaku pembina pramuka
sebagai berikut:9

2

Saat siswa berani maju kedepan dan berdiri dihadapan temantemannya siswa tersebut juga tidak boleh merasa bahwa dirinya
yang paling berani tampil dan yang paling bisa.
Selain membina agar tidak takabur, simapore juga membina ketaatan
siswa. siswa harus mematuhi aturan pada simapore seperti bagaimana posisi
saat persiapan terus huruf dalam simapore gerakanya gimana, itu harus
sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagaimana yang di sampaikan ust.
Amin selaku pembina pramuka sebagai berikut:9

3

Ya karena saat bersimapore siswa harus sesuai dengan aturannya
huruf A itu gimana B itu gimana kalau tidak sesuai maka tidak akan
tersampaikan berkataan melalui simapore. Itu melatih siswa agar
taat pada aturan yang berlaku.

b) Perkemahan didalamnya ada beberapa kegiatan yaitu :
1. Upacara pembukaan dan penutupan
Kegiatan upacara pembukaan dan penutupan membina kesabaran
siswa. siswa harus tetap mengikuti upacara meski cuaca panas dan sudah
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capek, Ini mengajarkan kepada siswa supaya sabar dalam keadaaan apapun.
Sebagaimana penjelasan dari ust Amin selaku pembina pramuka sebagai
berikut:9

4

Karena saat upacara pembukaan itu kadang cuaca panas dan anakanak itu pasti ngeluh agar cepat selesai upacara dan penutupan
anak-anak sudah dalam keadaan yang lelah tapi harus tetap
mengikuti upacara penutupan mas, sehingga itu salah satu membuat
agar siswa sabar dalam kehidupan sehari-hari.
Selain membina kesabaran siswa upacara pada perkemahan juga
membina ketaatan siswa. Siswa harus mengikuti upacara sampai selesai.
Sebagaimana yang di jelaskan oleh ust Amin selaku pembina Pramuka
sebagai berikut:9

5

Karena saat upacara siswa harus patuh pada aturan upacara hingga
upacara selesai.
Selain ketaatan upacara pada perkemahan juga membina tawadhu’
siswa. Siswa harus menghormati pembina upacara dan memperhatikan apa
yang disampaikan. Sebagaimana yang di jelaskan oleh ust Amin selaku
pembina Pramuka sebagai berikut:9

6

Karena meski dalam keadaan kepanasan kecapekan siswa harus
tetap tenang saat pembina upacara memberikan sambutan, itu
menambah rasa hormatnya pada guru atau pada orang yang lebih
tua.
2. Pendirian tenda
Pendirian tenda saat berkemah membina menjaga perkataan siswa.
karena saat mendirikan tenda siswa tidak boleh banyak omong harus fokus
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bekerjasama agar tenda segera berdiri. Sebagaimana yang di jelaskan oleh
ust Amin selaku pembina Pramuka sebagai berikut:9

7

Karena waktu pendirian tenda tidak boleh banyak omong fokus
pada tugasnya masing-masing dan harus kompak jadi gak boleh
saling salah menyalahkan.
Selain membina siswa agar menjaga perkataanya pendirian tenda juga
membina supaya tidak takabur. Siswa harus bisa berkerjasama tidak merasa
paling bisa sendiri dalam mendirikan tenda. Sebagaimana yang di jelaskan
oleh ust Amin selaku pembina Pramuka sebagai berikut:9
Karena saaat pendirian tenda itu harus saling bantu tidak ada yang
merasa paling bisa. Semua itu membutuhkan bantuan dari orang
lain.
Selain membina tidak takabur pendirian tenda juga membina agar
tidak dengki. Siswa tidak iri atau marah saat jadi anggota di suruh oleh
ketua regu. Harus tetap bekerjasama dalam mendirikan tenda. Sebagaimana
yang di jelaskan oleh ust Amin selaku pembina Pramuka sebagai berikut:9
Ya karena kerjasama tadi mas, anak harus saling membantu dalam
mendirikan tenda. Tidak pilih pilih tugas. anggota tidak marah saat
di suruh ketua regunya untuk membantu.
3. Pionering
Pionering pada saat perkemahan membina supaya siswa tidak
takabur. Siswa tidak boleh cepat berpuas diri akan hasil pioneringnya tapi
harus terus di tingkatkan dan tidak merasa paling biasa tapi harus tetap
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bekerjasama. Sebagaimana yang di jelaskan oleh ust Amin selaku pembina
Pramuka sebagai berikut:1

0

0

Karena saat membuat pionering anak harus bekerja sama tidak
merasa paling bisa dan dikerjakan sendiri semuanya. Dan cepat
berpuas diri akan hasil dari bentuk pioneringnya tapi harus di
tingkatkan.
Selaian membina tidak takabur pionering juga membina membina
perkataan siswa. saat membuat pionering yang bekerja tangannya tidak
banyak omong dan tetap fokus. Sebagaimana yang di jelaskan oleh ust
Amin selaku pembina Pramuka sebagai berikut:1

0

karena saat membuat pionering siswa harus fokus pada pekerjaan
dan tugasnya tidak banyak omong mas, ini membiasakan anak agar
omong pada waktu dan tempat yang tepat.
Selain membina menjaga perkataannya pionering juga membina
kesabaran siswa. Pelaksanaan pionering biasanya di tempat terbuka sehingga
siswa kepanasan. Meskipun kepanasan dan tangan perih tergores tali siswa
harus tetap sabar semangat membuat pionering. Sebagaimana yang di
jelaskan oleh ust Amin selaku pembina Pramuka sebagai berikut:1
Karena membuat pionering itu biasanya di tempat terbuka dibawah
sinar matahari mas, anak harus sabar meski kepanasan, tangannya
sakit kenak tali tapi harus menyelesaikan pioneringnya. Menurut
saya itu melatih kesabar anak mas.
Selain membina kesabaran pionering juga membina ketaatan siswa.
Dalam pionering ada aturan yang harus di patuhi seperti waktu pembuatan,
1
1
1
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jumlah tongkat, ukuran tongkat. Sebagaimana yang di jelaskan oleh ust Amin
selaku pembina Pramuka sebagai berikut:1

0

Karena membuat pionering itu di kasih waktu dan ada aturannya
mas, seperti ukuran tali, ukuran tongkat, jumlah tongkat dan waktu
pembuatan nah ini harus di taati oleh siswa.
4. Penjelajahan
Penjelajahan membina kesabaran siswa. saat penjelajahan meskipun
dalam cuaca panas siswa harus tetap berjalan hingga finish. Harus tetap
semangat tidak boleh mengeluh. Sebagaimana yang di jelaskan oleh ust
Amin selaku pembina Pramuka sebagai berikut:1

0

Karena siswa harus berjalan jauh agar menyelesaikan penjelajahan
meski sudah capek, kepanasan, kehausan. Itu melatih kesabarannya
mas.
Selaian membina kesabaran penjelajahan juga membina siswa agar tidak
dzolim. Saat penjelajahan siswa tidak boleh merusak tanaman di sepanjang
jalan yang dilaluinya. Karena dzolim tidak hanya pada manusia tapi juga
pada tumbuhan dan hewan juga. Sebagaimana yang di jelaskan oleh ust
Amin selaku pembina Pramuka sebagai berikut:1

0

Dzolim itu tidak hanya pada manusia mas, tapi juga pada semua
ciptaan Tuhan seperti tumbuhan dan hewan juga jadi saat
penjelajahan siswa tidak boleh merusak tanaman dan memburu
hewan sembarangan.
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Selain membina suapaya tidak dzolim penjelajahan juga membina siswa
menjadi orang yang tidak cepat putus asa. Saat penjelajahan meskipun sudah
capek siswa harus tetap semangat dan berjuang menuntaskan penjelajahan.
Sebagaimana yang di jelaskan oleh ust Amin selaku pembina Pramuka
sebagai berikut:1

0

6

Meskipun anak susah capek, haus tapi anak harus tetap semangat
agar segera mencapai finish tidak gampang menyerah. Ini melatih
anak agar tidak cepat putus asa semua harus di coba dulu.
5. Api unggun
Api unggun dalam perkemahan membina kesabaran siswa. siswa harus
bersabar mengikuti api ungun hingga selesai meski sudah ngantuk, capek
dan terkena hawa dingin. Sebagaimana yang di jelaskan oleh ust Amin
selaku pembina Pramuka sebagai berikut:1

0

Karena meskipun anak sudah dalam keadaan payah maksudnya
sudah capek ,ngantuk siswa harus tetap mengikuti api unggun. Ini
melatih kesabaran mereka mas.
Selain membina kesabaran siswa api unggun juga membina keimanan
siswa. siswa harus bersyukur karena masih di berikan sehat hingga api
unggun. Sebagaimana yang di jelaskan oleh ust Amin selaku pembina
Pramuka sebagai berikut:1

0

Karena siswa diajak untuk bersyukur dengan adanya api unggun
kegiatan berjalan lancar, masih diberikan kesehatan dan
keselamatan.
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Selain membina keimanan siswa api unggun juga membina ketaatan
siswa. Saat api unggun ada peraturan yang harus di taati seperti berjarak
beberapa meter dari api unggun, memakai sragam lengkap, mengikuti
hingga selesai. Ini mengajarkan siswa agar taat pada apa yang sudah
ditetapkan. Sebagaimana yang di jelaskan oleh ust Amin selaku pembina
Pramuka sebagai berikut:1

0

9

Ya karena saat api unggun itu juga ada aturannya mas, siswa harus
berada pada jarak sekian meter dari api unggun, memakai sragam
lengkap, harus mengikuti sampai selesai nah aturan-aturan itu harus
di taati oleh siswa.
6. Pentas seni
Pentas seni membina kesabaran siswa. Siswa bersabar menunggu
giliran untuk tampil. Sebagaimana yang di jelaskan oleh ust Amin selaku
pembina Pramuka sebagai berikut:1

1

0

Karena anak harus menunggu giliran untuk tampil. Menunggu ini
yang melatih kesabaran anak mas.
Selain membina kesabaran siswa pentas seni juga membina tidak
takabur. Siswa bila sudah berani tampil tidak merasa sombong.
Sebagaimana yang di jelaskan oleh ust Amin selaku pembina Pramuka
sebagai berikut:1

1

1

Ya karena meskipun meraka berani tampil tapi mereka tidak boleh
sombong mas, merasa dirinya paling baik tampilannya, merasa
paling berani, itu selalu kita ingatkan mas.

1
1
1

0
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Selain membina tidak takabur pentas seni juga membina supaya siswa
tidak pengecut. Dengan siswa berani tampil itu sudah melatih mental siswa.
Sebagaimana yang di jelaskan oleh ust Amin selaku pembina Pramuka
sebagai berikut:1

1

2

Karena siswa di ajak untuk berani tampil di depan banyak orang
mas. Ini melatih mental meraka agar berani.
Dengan kegiatan-kegiatan kepramukaan tadi diharapkan dapat
membina akhlak yang baik bagi siswa. dan membina siswa lebih religius,
lebih menjaga lisan, lebih tawadhu’, lebih taat, lebih sabar, tidak takabur,
tidak pengecut.

1

1
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BAB V
ANALISIS DATA
A. Akhlak Siswa SDIT Al-Mawaddah
Akhlak siswa di sebuah sekolah dasar tentulah berbeda-beda ada yang sudah
berakhlak baik tapi ada juga yang belum. Berdasarkan hasil data di lapangan
akhlak siswa di SDIT Al-Mawaddah secara umum sudah baik sesuai dengan
norma. Masih ada siswa yang kurang sopan dengan orang tua, guru dan bercanda
berlebihan terhadap temannya sehingga terkadang mengeluarkan kata-kata yang
tidak pantas, Itu pun hanya beberapa siswa. Kondisi akhlak siswa di SDIT AlMawaddah sudah baik seperti religius, menjaga lisan, tawadhu’, sabar, taat, dan
jujur. Akhlak yang baik di terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya
saat berada di dalam lingkungan sekolah contohnya bila siswa di suruh oleh
gurunya untuk membersihkan ruang kelasnya, siswa tersebut akan segera
melaksanakannya dengan segera dan tidak protes ataupun tidak malah
mengerjakannya.
Nilai-nilai akhlak terpuji dibagi menjadi beberapa aspek dalam kehidupan
manusia seperti menjaga lisanya, tawadhu’, sabar, religius, taat dan jujur .
Sedangkan di SDIT Al-Mawaddah siswa yang memiliki akhlak yang menjaga
lisannya contohnya siswa tidak ramai saat sholat berjamaah, berbicara sopan
dengan gurunya dan temannya. Untuk siswa yang belum bisa menjaga lidahnya
diberikan pembinaan agar bisa menjaga lisannya dan dapat mengaplikasikannya
dalam kehidupansehari-hari.
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Siswa juga memiliki akhlak tawadhu’ contohnya saat bertemu guru atau
orang lebih tua siswa menyapa sambil bersalaman menyium tangannya dan siswa
saling berbagi antar siswa yang lain apabila ada temannya yang tidak beli jajan
maka mereka saling berbagi jajan. Untuk siswa yang belum tawadhu’di berikan
pembinaan contohnya kita buatkan kerja kelompok dimana siswa harus saling
bantu, harus saling berkerjasama, agar siswa bisa menahan egonya. Dan bila
ketemu dengan guru harus memberi salam.
Selain itu, siswa juga memiliki akhlak yang sabar contohnya saat mengantri
makan siang siswa berjejer rapi menunggu gilirannya dan pada saat berwudhu
siswa saling bergantian. Untuk siswa yang belum memiliki kesabaran diberikan
pembinaan agar bisa menahan egonya sendiri. Sehingga dapat memiliki
kesabaran dan dapat bermanfaat dalam kehidupannya sehari-hari.
Siswa juga memiliki akhlak yang religius contohnya siswa selalu
melaksanakan sholat dhuha dan dzuhur berjamaah. Untuk siswa yang belum
religius dilakukan pembinaan contohnya memberikan hukuman sholat sendiri
atau memalukan sholat berjamaah sendiri . Agar lebih religius dan dapat
mengaplikasikannya di kehidupannya sehari-hari.
Selanjutnya siswa juga memiliki akhlak yang taat. Contohnya siswa hadir ke
sekolah tepat waktu, tidak melanggar aturan sekolah yang sudah ditetap. Untuk
siswa yang masih belum taat di berikan pembinaan atau sanksi kedisiplinan
seperti disuruh membersihkan mushola, menyanyikan lagu nasional didepan
kelas.

76

Kemudian siswa juga memiliki akhlak yang jujur. Terbukti pada waktu
adanya kejadian kran untuk wudhu rusak siswa yang tidak sengajak merusak
dengan kesadarannya mengakui perbuatannya. Sedangkan untuk siswa yang
belum jujur di berikan pembinaan dan nasehat agar memiliki kejujuran dan dapat
mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Upaya para guru untuk membentuk akhlak yang terpuji yang religius,
menjaga lisan, tawadhu’, sabar, taat, dan jujur adalah dengan memberikan contoh
keteladan yang baik terhadap para siswa serta didukung dengan pembiasaanpembiasaan yang baik di sekolah dan selalu memberikan bimbingan, pengarahan,
dan pendampingan dalam berbagai hal dan kegiatan agar terwujudnya akhlak
terpuji yang religius, menjaga lisan, tawadhu’, sabar, taat, dan jujur.
Jadi menurut penulis, siswa memiliki akhlak terpuji yang religius, menjaga
lisan, tawadhu’, sabar, taat, dan jujur. Namun masih beberapa atau sebagian
siswa masih belum memiliki akhlak terpuji religius, menjaga lisan, tawadhu’,
sabar, taat, dan jujur. Oleh karena itu, menurut penulis dengan memberikan
upaya untuk membentuk akhlak terpuji yang religius, menjaga lisan, tawadhu’,
sabar, taat, dan jujur yaitu dengan memberikan pembinaan, arahan dan
bimbingan serta mendorong siswa mengikuti pendidikan kepramukaan, dimana
di dalam pendidikan kepramukaan banyak kegiatan atau pun pembiasaan yang
dapat membentuk akhlak terpuji religius, menjaga lisan, tawadhu’, sabar, taat,
dan jujur.
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B. Fungsi Pendidikan Kepramukaan Dalam Pembinaan Akhlak Siswa Di SDIT
Al-Mawaddah
Pendidikan kepramukaan merupakan proses pendidikan yang praktis, di luar
sistem pendidikan sekolah dan di luar sistem pendidikan keluarga yang dilakukan
di

alam

terbuka

dalam

bentuk

kegiatan

yang

menarik,

menantang,

menyenangkan, sehat, teratur, dan terarah, dengan menerapkan prinsip Dasar
Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, agar terbentuk kepribadian dan watak
yang berakhlak mulia, mandiri, peduli, cinta tanah air, serta memiliki kecakapan
hidup.1

1

3

Adapun pendidikan kepramukaan yang dapat membina akhlak siswa di
SDIT Al-Mawaddah yaitu latihan rutin dan perkemahan.
Pertama, latihan rutin. Dalam latihan rutin ini pembina pramuka
memberikan materi dengan hal-hal yang mengarah pada pembinaan akhlak
siswa. Dalam latihan rutin banyak kegiatan yang dapat membina akhlak siswa.
Seperti upacara, membina ketawadhu’an siswa dengan melarang siswa agar tidak
ramai saat upacara dan menghormati pembina upacara. Itu mengajarkan siswa
agar tawadhu’ pada orang yang lebih tua. Kemudian membina kesabaran dengan
siswa harus berdiri di panasan hingga upacara selesai. Ini melatih kesabaran
siswa. Kemudian upacara juga membina ketaatan dimana siswa harus mematuhi

1
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3
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aturan saat mengikuti upacara. Dengan adanya aturan tadi siswa di latih untuk
taat.
Selanjutnya dasa darma, dapat membina ketaatan siswa. Pramuka itu harus
patuh seperti apa yang ada pada dasa darma ke 4 yaitu patuh dan suka
bermusyawarah. Kemudian dasa darma membina siswa tidak dzolim. Seperti
dasa darma ke 2 yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Jadi siswa di
ajarkan supaya saling menyayangi dan menjaga alam. Selain membina siswa agar
tidak dzolim, dasa darma juga membina siswa tidak pengecut. Sebagaimana dasa
darma ke 8 pramuka itu displin, berani dan setia. Jadi siswa slalu di dorong agar
menjadi pribadi yang berani. Dasa darma juga membina perkataan siswa. siswa
slalu di ingatkan bahwa pramuka itu suci dalam pikiran dan perkataannya.
Seperti dalam dasa darma ke 10. Kemudian membina keimanan siswa. dengan
mengamalkan dasa darma pertama yaitu taqwa kepada Tuhan Yang Esa. Jadi
siswa selalu di ingatkan dengan pedoman seorang pramuka yaitu dasa darma.
Jika seorang pramuka mengamalkan isi dasa darma maka akhlak orang tersebut
akan baik.
Selanjutnya sandi-sandi, dalam sandi-sandi juga dapat membina akhlak
siswa. Salah satu akhlak yang dapat di bina dengan sandi-sandi adalah taat.
Dimana dalam sandi-sandi ada aturan yang harus di patuhi oleh siswa. seperti
bentuk sandi yang akan di tulis harus sesuai dengan aturan sandi yang akan
digunakan. Ini mengajarkan siswa bahwa harus taat pada aturan yang berlaku.
Selain membina ketaatan sandi-sandi juga membina agar tidak berdusta. Karena
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saat siswa diberikan tugas untuk menuliskan sandi, siswa harus menuliskan
dengan sebenar-benarkan tidak merubah isi dari apa yang ditugaskan.
Selanjutnya PBB, untuk membina tawadhu’ siswa, dimana siswa harus patuh
pada pemimpin barisan. Ini mengajarkan anak untuk tawadhu’ pada seseorang
yang lebih tinggi ilmu dan orang tua. Selain membina tawadhu’ PBB juga
membina perkataan siswa. siswa dilarang berbicara apabila sudah di siapkan.
Sehingga siswa diajarkan agar berbicara pada waktunya dan dengan kata yang
sopan.
Selanjutnya P3K, untuk membina agar tidak takabur. Dimana saat siswa
belajar menolong orang maka juga di berikan penjelasan bahwa setiap orang
membutuhkan pertolongan dari orang lain. Kemudian P3K juga dapat membina
siswa agar tidak pengecut. Siswa dilatih untuk berani menolong siapapun yang
sedang membutuhkan pertolongan. Selain membina agar tidak pengecut, P3K
juga membina keimanan siswa. Dimana siswa di ajak untuk selalu bersyukur
masih selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari kecelakaan.
Selanjutnya simapore, ini dapat membina siswa agar tidak pengecut. Siswa
harus berani berdiri didepan saat akan menyampaikan berkataan menggunakan
simapore. Jadi siswa dilatih agar berani tampil didepan. Selain membina agar
tidak pengecut, simapore juga membina siswa agar tidak takabur. Dimana siswa
jika sudah berani tampil menggunakan simapore didepan tidak boleh sombong
dan merasa dirinya yang paling bisa dan merendahkan teman-teman yang
lainnya. Kemudian simapore juga membina ketaatan siswa, dimana siswa harus
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taat pada aturan saat akan bersimapore seperti menggunakan bendera simapore,
melakukan gerakan sesuai aturan. Sehingga siswa dilatih agar tetap taat pada
aturan-aturan yang sudah di tetapkan dan tidak semaunya sendiri.
Kedua, perkemahan dalam kepramukaan untuk pembinaan akhlak siswa.
Dalam perkemahan ini banyak kegiatan-keagiatan yang dapat membina akhlak
Seperti upacara pembukaan dan penutupan, untuk membina kesabaran. Dimana
siswa harus mengikuti upacara meskipun dalam cuaca yang panas dan kondisi
badan yang lelah. Selain membina kesabaran upacara pembukaan dan penutupan
juga membina tawadhu’. Dimana siswa harus tetap tenang dan memperhatikan
pembina upacara. Ini melatih siswa agar menghormati siapa aja orang yang
berbicara di depan. kemudian untuk membina ketaatan, dimana siswa harus taat
pada aturan saat upacara berlangsung. Siswa tidak boleh bergerak bila tidak ada
aba-aba, tetap tenang. Sehingga siswa di latih taat pada aturan-aturan yang ada.
Selanjutnya pendirian tenda, untuk membina siswa agar menjaga
perkataannya. Dimana saat mendirikan tenda siswa tidak boleh banyak bicara
namun harus fokus untuk berkerjasama untuk mendirikan tenda dan tidak ada
saling ejek antar anggota. Selain membina menjaga perkataan pendirian tenda
juga membina siswa agar tidak takabur. Dimana siswa tidak boleh yang merasa
bahwa dirinya yang paling bisa tetapi harus tetap bekerjasama dengan anggota
yang lain agar tenda cepat berdiri. Selain membina tidak takabur pada siswa
pendirian tenda juga membina siswa agar tidak dengki. Dimana sesama anggota
tidak boleh saling iri atas tugasnya dan saat di suruh oleh ketua regu anggota
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tidak marah. Karena pendirian tenda harus dikerjakan bersama sehingga siswa
dilatih agar saling membantu.
Selanjutnya pionering, untuk membina agar siswa tidak takabur. Siswa saat
membuat pionering tidak boleh merasa paling bisa tapi harus tetap bekerjasama
dengan temannya dan bila sudah jadi tidak boleh berpuas diri tapi harus
ditingkat. Ini penekaan dalam membina siswa agar tidak takabur di pionering.
Selain membina agar tidak takabur pionering juga membina siswa supaya
menjaga perkataannya. Saat membuat pionering yang bekerja ialah tangannya
jadi siswa tidak boleh banyak omong harus fokus untuk menali. Ini melatih siswa
agar berbicara seperlunya saja. Pionering juga dapat membina kesabaran siswa.
meski kepanasan dan tangan lecet terkena tali siswa harus bersabar dan kuat agar
dapat menyelesaikan pembuatan pionering.
Selanjutnya penjelajahan, untuk membina siswa agar tidak dzolim. Disaat
penjelajahan siswa tidak boleh merusak tanaman dan mengganggu hewan yang
mereka jumpai di jalan. Ini melatih siswa agar tidak dzolim kepada ciptaan
Tuhan. Selain membina agar tidak dzolim penjelajahan juga membina kesabaran
siswa. Siswa harus tetap semangat berjalan hingga finish meski sudah lelah
kepanasan. Sehingga siswa dilatih agar bersabar meski dalam keadaan tertekan.
Kemudian penjelajahan juga membina siswa agar tidak putus asa. Meskipun
keadaan tubuh sudah lelah siswa harus tetap berusaha mencapai finish dan tidak
boleh menyerah sebelum mencoba. Dengan begitu siswa di ajarkan tidak
gampang berputus asa.

82

Selanjutnya api unggun, untuk membina ketaatan siswa. siswa saat
mengikuti api unggun menaati peraturan seperti berjarak beberpa meter dari api
unggun, memakai sragam, berbaris dengan rapi, mengikuti hingga selesai acara.
Sehingga dengan adanya peraturan tadi siswa di bisakan agar menaati aturan.
Selain membina ketaatan api unggun juga untuk membina kesabaran siswa.
meskipun siswa sudah ngantuk dan lelah tapi dilarang meninggalkan api unggun
sampai acara selesai. Dengan begitu siswa dilatih agar menjadi orang yang sabar.
Kemudian api unggun juga membina keimanan siswa. Dengan terlaksanakannya
api unggun maka perkemahan sudah berakhir sehingga siswa di ajak bersyukur
karena masih diberikan kesehatan hingga akhir perkemahan.
Selanjutnya pentas seni, untuk membina kesabaran siswa, siswa diharuskan
menunggu giliran sebelum tampil. Dengan menunggu ini siswa dilatih agar
bersabar. Selain membina kesabaran pentas seni juga membina siswa agar tidak
pengecut. Dengan tampil didepan orang banyak siswa dilatih menjadi orang yang
berani dan percaya diri. Kemudian pentas seni juga membina siswa agar tidak
takabur. Meskipun sudah berani tampil didepan banyak orang tapi siswa
diberikan arahan agar tidak merasa dirinya paling berani harus tetap rendah hati.
Hasil dari kegiatan-kegiatan diatas dapat disimpulkan di dalam sebuah tabel
sebagai berikut:
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No Bentuk
kegiatan
1

Upacara

2

Sandi-sandi

3

PBB

4

P3K

Deskripsi kegiatan

Transformasi
nilai-nilai pada
dasa darma
Dalam upacara siswa
ke 1 : takwa
diajak agar slalu
kepada Tuhan
bersyukur kepada
Yangg Maha Esa
tuhan oleh pembina
ke 3 : patriot
upacara, siswa juga
yang sopan dan
harus menghormati
ksatria
pembina upacara serta ke 4 : patuh dan
patuh pada aturan
suka
dalam upacara dan saat bermusyawarah
upacara siswa harus
dan ke 8 :
tenang tidak boleh
displin, berani
ramai
dan setia
ke 10 : suci
dalam pikiran,
perkataan dan
perbuatan.
Saat menuliskan sandi Ke 4 : patuh dan
siswa harus
suka
menuliskannya sesuai
bermusyawarah
dengan peraturan sandi Ke 7: hemat,
yang akan di tulis dan
cermat dan
tidak boleh mengubah bersahaja
isi atau pesan yang
Ke 9 :
akan di sampikan
bertanggung
lewat sandi tersebut.
jawab dan dapat
dipercaya
Dalam PBB siswa
Ke 3 : patriot
diajarkan agar siap
yang sopan dan
dipimpin dan
ksatria
memimpin, siswa juga Ke 4 : patuh dan
harus mematuhi setiap suka
peraturan dalam PBB
bermusyawarah
dan mematuhi setiap
ke 8 : displin,
aba-aba dari pemimpin berani dan setia
barisan.
Dalam P3K siswa di
Ke 1 : takwa
ajarkan ketrampilan
kepada Tuhan
dalam penolongan
Yang Maha Esa
pertama pada korban
Ke 2 : cinta alam
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5

Simapore

6

Pendirian tenda

7

Pionering

8

Penjelajahan

kecelakaan, siswa latih
cara memerban luka
dan patah tulang dan
siswa harus slalu
bersyukur dan berdoa
agar slalu diberikan
kselamatan
Siswa diajarkan
ketrampilan
menggunakan bendera
simapore sesuai
dengan aturan yang
berlaku, siswa harus
berani maju kedepan
untuk memperagakan
gerakan simapore
Saat mendirikan siswa
harus bekerjasama
membagi tugas, tidak
banyak bicara dan
saling membantu
Siswa diajari
ketrampilan tali temali
agar bisa membuat
pionering, meskipun
saat membuat
pionering tangan
terluka siswa tidak
boleh mengeluh dan
harus saling membantu
saat membuat
pionering
Saat penjelajahan
siswa melihat
kebesaran tuhan
dengan pemandangan
yang elok, siswa tidak
boleh merusak taman,
saat berjalan siswa
juga tidak boleh teriakteriak

dan kasih sayang
sesama manusia
Ke 5: rela
menolong dan
tabah
ke 8 : displin,
berani dan setia
Ke 6 : rajin,
trampil dan
bergembira
Ke 8 :displin
berani dan setia

Ke 4 : patuh dan
suka
bermusyawarah
Ke 6 : rajin
trampil dan
bergembira
Ke 6 : rajin,
trampil dan
bergembira
Ke 5: rela
menolong dan
tabah

Ke 1 : takwa
kepada Tuhan
Yang Maha Esa
Ke 2 : cinta alam
dan kasih sayang
sesama manusia
Ke 10 : suci
dalam perkataan
dan perbuatan
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9

Api unggun

10

Pentas seni

siswa harus mengikuti
acara api unggun dan
mematuhi
peraturannya seperti
tidak boleh terlalu
dekat dengan api
unggun, meskipun
dalam keadaan
ngantuk siswa harus
mengkuti hingga
selesai, sebagai puncak
acara siswa boleh
berbahagia bernyayi
bersama
Siswa dilatih agar
berani tampil didepan
orang, dan
mengembangkan
ketrampilannya, saat
menunggu giliran
tampil siswa harus
bersabar

Tabel : 1.1 hasil kegiatan dalam kepramukaan.

Ke 4 : patuh dan
suka
bermusyawarah
Ke 5: rela
menolong dan
tabah
Ke 6 : rajin,
trampil dan
bergembira

Ke 6 : rajin,
trampil dan
bergembira
Ke 8 :displin
berani dan setia

BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Bedasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulankan bahwa:
1. Akhlak siswa di SDIT Al-Mawadaah baik. Semua berkat bimbingan, arahan
dari para guru serta adanya kegiatan-kegiatan ekstra seperti pendidikan
kepramukaan. Hal ini ditunjukan dengan siswa melaksanakan sholat
berjamaah, hormat pada guru, berbicara sopan pada guru dan temannya,
berprilaku jujur dalam membeli jajan di kantin.
2. Pendidikan kepramukaan mempunyai fungsi dalam pembinaan akhlak siswa di SDIT
Al-Mawaddah melalui perkemahan: upacara pembukaan dan penutupan, pendirian
tenda, pionering, penjelajahan, pentas seni, dan api unggun. Dan melalui latihan
rutin: upacara, sandi-sandi, peraturan baris berbaris (PBB), Pertolongan pertama
pada kecelakaan (P3K), tali temali, dasa darma, dan semapore. Dengan kegiatankegiatan tersebut

dapat membina kesabaran, keimanan, menjaga lisan, tidak

takabur, tidak berdusta, tidak pengecut, tidak putus asa, taat, tidak dzolim dan tidak
dengki.
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B. Saran
Berdasarkan hasil temuan penelitian, sebagai bahan pertimbangan bagi
pihak-pihak terkait, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Sebaiknya guru selalu memantau siswa dan selalu memberikan bimbingan
supaya siswa memiliki akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela.
2. Sebaiknya pendidikan kepramukaan lebih ditingkatkan lagi dan lebih
dipersiapkan lagi mulai dari segi materi, prasarana, dan model kegiatannya
dengan matang, agar pelaksanaan pendidikan kepramukaan dapat terlaksana
sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Sehingga hasilnya sesuai dengan
apa yang diharapkan oleh para guru.
3. Sebaiknya siswa lebih aktif dalam mengikuti pendidikan kepramukaan agar
pembinaan akhlak religius, menjaga lisan, tawadhu’, sabar, taat, dan jujur
yang terdapat dalam kegiatan kepramukaan agar hasil dari pelaksanaan
kegiatan tersebut dapat membuahkan hasil yang bagus dan baik, serta dapat
di aplikasikan dalam kehidupan sehai-hari.
4. Kepada para peneliti berikutnya disarankan agar meneliti mengenai dampak
dari pendidikan kepramukaan dalam pembinaan akhlak siswa dan mengenai
pengaruh TKK dalam pengembangan karakter siswa.
\
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Lampiran 01
PEDOMAN WAWANCARA
A. Intrument wawancara tentang akhlak siswa di SDIT Al - Mawaddah
1. Bagaimana akhlak siswa di SDIT Al - Mawaddah?
2. Bagaimana bentuk – bentuk akhlak siswa di SDIT Al - Mawaddah?
3. Apa saja contoh akhlak baik yang di miliki oleh siswa di SDIT Al Mawaddah?
4. Apa saja contoh akhlak buruk yang masih ada pada siswa di Al Mawaddah?
5. Bagaimana cara ustadzah dalam mengatasi siswa yang putus asa?
6. Bagaimana cara ustadzah dalam mengatasi siswa yang berbohong?
7. Bagaimana cara ustadzah dalam mengatasi siswa yang sombong?
Bagaimana cara ustadzah dalam mengatasi siswa yang pengecut?
8. Bagaimana cara ustadzah dalam pembinaan akhlak terpuji terhadap para
siswa di SDIT Al – Mawaddah?

B. Intrument wawancara tentang peran kegiatan pramuka dalam
pembinaan siswa di SDIT Al - Mawaddah
1. Apa alasan di adakannya pendidikan kepramukaan di SDIT Al Mawaddah?
2. Upaya apa yang dilakukan pihak sekolah agar kegiatan pendidikan
kepramukaan dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan dalam
pembinaan akhlak?
3. Apa saja bentuk pendidikan kepramukaan dalam pembinaan akhlak di
SDIT Al - Mawaddah?
4. Apa saja bentuk kegiatan dalam perkemahan yang membina akhlak siswa
? sebutkan!
5. Apa saja bentuk kegiatan dalam latihan rutin yang membina akhlak siswa
? sebutkan!
6. Mengapa kegiatan upacara pembukaandan penutup bisa membentuk
kesabaran siswa?
7. Mengapa kegiatan upacara pembukaandan penutup bisa membentuk
ketawadhuan siswa?
8. Mengapa kegiatan upacara pembukaandan penutupbisa membentuk
ketaatan siswa?
9. Mengapa kegiatan Pendirian tenda bisa membentuk siswa menjaga
perkataannya?

10. Mengapa kegiatan Pendirian tenda bisa membentuksiswa agar tidak
takabur?
11. Mengapa kegiatan Pendirian tenda bisamembentuksiswa agar tidak dengki?
12. Mengapa pionering membentuk siswa menjaga perkataannya?
13. Mengapapionering membentuk ketaatan siswa?
14. Mengapapionering bisa membentuk kesabaran siswa?
15. Mengapa penjelajahan bisa membentuk kesabaran siswa?
16. Mengapa penjelajahanbisa membentuk keimanan siswa?
17. Mengapa penjelajahanbisa membentuk siswa agar tidak dzolim?
18. Mengapa penjelajahanbisa membuat siswa agar tidak putus asa?
19. Mengapa api unggunbisa membentuk ketaatan siswa?
20. Mengapa api unggunbisa membentuk kesabaran siswa?
21. Mengapa api unggunbisa membentuk keimanan siswa?
22. Mengapa pentas senibisa membentuk kesabaran siswa?
23. Mengapa pentas senibisamembentuk siswa agar tidak takabur?
24. Mengapa pentas senibisa membentuk siswa agar tidak pengecut?
25. Mengapa kegiatan upacara pada latihan rutin bisa membentuk
ketawadhuan siswa?
26. Mengapa kegiatan upacara pada latihan rutin bisa membentuk kesabaran
siswa?
27. Mengapa kegiatan upacara pada latihan rutin bisa membentuk ketaatan
siswa?

28. Mengapa pada materi dasa darma pada latihan rutin bisa membentuk
ketaatan siswa?
29. Mengapa pada materi dasa darma pada latihan rutin bisa membentuk
siswa tidak dzolim?
30. Mengapa pada materi dasa darma pada latihan rutin bisa membentuk
siswa tidak pengecut ?
31. Mengapa materi dasa darma dalam latihan rutin bisa membentuk
perkataan siswa?
32. Mengapa materi dasa darma dalam latihan rutin bisa membentuk
keimanan siswa?
33. Mengapa kegiatan sandi-sandi pada latihan rutin bisa membentuk ketaatan
siswa?
34. Mengapa kegiatan sandi-sandi pada latihan rutin bisa membentuk siswa
tidak berdusta?
35. Mengapa kegiatan PBB pada latihan rutin bisa membentuk ketaatan
siswa?
36. Mengapa kegiatan PBB pada latihan rutin bisa membentuk tawadhu’
siswa?
37. Mengapa kegiatan PBB pada latihan rutin bisa membentuk siswa menjaga
perkataan?
38. Mengapa kegiatan P3K pada latihan rutin bisa membentuk siswa tidak
takabur ?

39. Mengapa kegiatan P3K pada latihan rutin bisa membentuk siswa tidak
pengecut ?
40. Mengapa kegiatan P3K pada latihan rutin bisa membentuk keimanan
siswa?
41. Mengapa kegiatan simapore pada latihan rutin bisa membentuk siswa
tidak pengecut ?
42. Mengapa kegiatan simapore pada latihan rutin bisa membentuk siswa
tidak takabur ?
43. Mengapa kegiatan simapore pada latihan rutin bisa membentuk ketaatan
siswa?
44. Apakah ada perbedaan akhlak antara siswa sebelum dan sesudah
mengikuti pendidikan kepramukaan? Sebutkan contohnya!
45. Bagaimana perasaan adik ketika mengikuti pendidikan kepramukaan di
SDIT Al-Mawaddah?
46. Adakah perubahan yang adik rasakan sebelum dan sesudah mengikuti
pendidikan kepramukaan? Sebutkan contohnya!

Lampiran 02
Jadwal wawancara
No Hari/Tanggal dan
Informan
1
Rabu, 7 Maret
2018 ustad Imam
Mualim

Kode

Waktu

Topik

Tempat

01/W/7III/2018

09.00
WIB

Di Ruang
Kepala
Sekolah

2

Rabu,7 Maret
2018 ustad Amin

02/W/7III/2018

09.41
WIB

3

Senin, 2 Juli 2018
ustad. Imam
Mualim

03/W/2VII/2018

09.41
WIB

Selasa, 3 Juli
2018

04/W/3VII/2018

09.41
WIB

Permasalahan
akhlak siswa di
SDIT AlMawaddah
Permasalahan
akhlak siswa di
SDIT AlMawaddah
Akhlak siswa
yang terpuji
Religius,
menjaga lisan,
tawadhu’,
sabar, taat,
jujur.
Pembinaan
akhlak terpuji

ustad Amin

05/W/4VII/2018

09.00
WIB

Di Teras
Mushola
SDIT AlMawaddah

Kamis, 5 Juli
2018

06/W/5VII/2018

09.00
WIB

05/W/5VII/2018

09.30
WIB

Peran
pendidikan
Kepramukaan
Dalam
Pembinaan
Akhlak siswa.
Peran
pendidikan
Kepramukaan
Dalam
Pembinaan
Akhlak siswa.
Peran
Pendidikan
Kepramukaan

Ustadzah
Sulistyorini Ika
Wijiati

Rabu, 4 Juli 2018

ustad Amin

Kamis, 5 Juli
2018
Latif Zainal Fauzi

Di Ruang
Kepala
Sekolah
Di Ruang
Kepala
Sekolah

Di Ruang
Kepala
Sekolah

Di Teras
Mushola
SDIT AlMawaddah

Di Teras
Mushola
SDIT AlMawaddah

Lampiran 03
Transkip Wawancara
Nomor wawancara

: 01/W/2-VII/2018

Nama informan

: ust. Imam Mualim

Identitas informan

: Kepala Sekolah

Hari/Tanggal pengamatan

: Senin, 2Juli 2018

Waktu wawancara

: 09.41WIB

Tempat wawancara

: Di Ruang Kepala Sekolah

Topikwawancara

: Akhlak siswa yang terpuji Religius, menjaga lisan,
tawadhu’, sabar, taat, jujur.
MateriWawancara

Peneliti

Bagaimana akhlak siswa di SDIT Al – Mawaddah ust?

Informan Akhlak siswa disini ada yang sudah baik ada juga yang belum baik, ada
siswa bila disuruh gurunya langsung melaksanakannya dengan sopan

contohnya bila siswa di suruh oleh gurunya untuk membersihkan
ruang kelasnya, siswa tersebut akan segera melaksanakannya
dengan segera dan tidak protes ataupun tidak malah
mengerjakannya. tapi juga ada siswa apabila disuruh gurunya tidak
melaksanakannya seolah malah mengacuhkannya tapi Secara

keseluruhan siswa disini memiliki akhlak yang sudah baik tapi ya
masih ada beberapa siswa yang akhlaknya kurang baik. Siswa
memiliki latar belakang lingkungan yang berbeda-beda. Itu yang
mempengaruhi akhlak mereka mas.
Peneliti

Bagaimana bentuk – bentuk akhlak siswa di SDIT Al – Mawaddah
ust?

Informan Akhlak siswa di sini itu ada yang sudah baik (terpuji) ada juga yang
masih kurang baik(tercela). Ya namanya anak-anak mas, ada yang
sudah paham mana yang baik ada juga yang belum mengerti.
Disitulah tugas kita sebagai guru di sekolah berkerjasama dengan
para orangtua siswa bersama-sama mendidik anak agar memiliki
akhlak yang terpuji/baik dan tidak malah memiliki akhlak yang
buruk.
Peneliti

Lalu, Apa saja akhlak baikatau terpuji yang di miliki oleh siswa di
SDIT Al – Mawaddah?

Informan menjaga lisanya, tawadhu’, sabar, religius, taat dan jujur
Peneliti

Contohnya akhlak yang menjaga lisansepertiapaust ?

Informan Ya, saat berada di dalam mushola tidak ramai dan saat
berkomunikasi dengan guru atau temannya berbicara dengan sopan.
Peneliti

Contohnya akhlak yang tawadhu’sepertiapaust ?

Informan kalau siswa yang tawadhu’ itu saat bertemu guru atau orang lebih tua
siswa menyapa sambil bersalaman menyium tangannya dan siswa saling
berbagi antar siswa yang lain apabila ada temannya yang tidak beli jajan
maka mereka saling berbagi jajan. Jadi mereka tidak sombong tidak
jumawa mas tetap rendah diri.

Peneliti

Contohnya akhlak yang sabar sepertiapaust ?

Informan dimana siswa disini di biasakan untuk antri seperti waktu makan
siang dan wudhu mereka tidak saling serobot jadi siswa di sini
insyallah sabar-sabar, mas
Peneliti

Contohnya akhlak yang religiussepertiapaust ?

Informan Contohnyareligius dimana setiap pada waktunya sholat berjamah
dhuha maupun dhuhur siswa segera mengambil wudhu dan langsung
menuju mushola.
Peneliti

Contohnya akhlak yang taat sepertiapaust ?

Informan dimana siswa datang kesekolah tepat pada waktunya tidak
terlambat. Meskipun masih ada beberapa yang masih terlambat.
Peneliti

Contohnya akhlak yang jujur sepertiapaust ?

Informan Siswa disini jujur contohnya pada saat di kantin siswa mengambil
jajan dan membayar sesuai harganya atau pada di saat di tanya oleh
gurunya dijawab dengan jujur contoh mengapa kok terlambat dia
menjawab bangunnya kesiangan setelah kita cek ke walinya
memang bangunnya sering kesiangan.
Refleksi

Berdasarkan wawancara diatas dapat di ketahui bahwa siswa di
SDIT Al-Mawaddah memiliki akhlak yang baik atau terpuji seperti
Religius, menjaga lisan, tawadhu’, sabar, taat, dan jujur.

Transkip Wawancara
Nomor wawancara

: 02/W/3-VII/2018

Nama informan

: ustadzahSulistyorini Ika Wijiati

Identitas informan

: Guru Agama

Hari/Tanggal pengamatan

: Selasa, 3 Juli 2018

Waktu wawancara

: 09.41WIB

Tempat wawancara

: Di Ruang Kepala Sekolah

Topikwawancara: Pembinaan akhlak terpuji

Peneliti

MateriWawancara
Apa saja contoh akhlak buruk yang masih ada pada siswa di Al Mawaddah?

Informan Contohnya masih ada yang takabur/sombong, gampang menyerah/putus
asa, ada yang berbohong, dan ada pengecut mas

Peneliti

Bagaimana cara ustadzah dalam mengatasi siswa yang putus asa?

Informan Ya jika ada siswa yang gampang putus asa kita beri pengarahan
bahwa tidak boleh putus asa sebelum mencobanya dan harus sering
berlatih bisa karena terbiasa contohnya saat mengahafalkan dalil dia
tidak hafal hafal maka saya suruh untuk mengulanginya terus
sampai dia hafal
Peneliti

Bagaimana cara ustadzah dalam mengatasi siswa yang ketahuan
berbohong?

Informan Ya jika siswa berbohong tidak jujur maka kita beri pembinaan
dengan di nasehati bahwa berbohong itu tidak baik dan kita berikan
contoh berupa kisah atau dongeng akibat orang yang suka
berbohong akan di jauhi teman dan bisa masuk neraka. Anak-anak
itu suka bila diberi cerita mas, jadi terkadang kita memakai metode
itu untuk menjelaskan ke anak.

Peneliti

Bagaimana cara ustadzah dalam mengatasi siswa yang sombong?

Informan Ya kalau untuk siswa yang sombong kita beri pembinaan contohnya kita
Peneliti

buat kerja kelompok dimana siswa harus saling bantu, harus saling
berkerjasama, agar siswa bisa menahan egonya.
Bagaimana cara ustadzah dalam pembinaan akhlak terpuji terhadap

para siswa di SDIT Al – Mawaddah?
Informan Pertama kita memberikan contoh mas, jika kita melakukan hal yang
baik dan dilihat oleh para siswa maka insyaallah siswa akan meniru
hal yang baik itu, disamping itu melalui pembiasaan-pembiasaan
yang ada di sekolah dan selalu memberikan perhatian serta teguran
terhadap siswa yang melakukan perbuatan yang kurang baik.
Refleksi Berdasarkan wawancara diatas dapat di ketahui bahwa pembinaan
akhlak terpuji siswa di lakukan dengan melalui pembiasaaan dan
keteladanan oleh para ustad dan ustadzah

Transkip Wawancara
Nomor wawancara

: 03/W/4-VII/2018

Nama informan

: ustad Amin

Identitas informan

: Pembina Pramuka

Hari/Tanggal pengamatan

: Rabu, 4 Juli 2018

Waktu wawancara

: 09.00WIB

Tempat wawancara

: Di Teras Mushola SDIT Al-Mawaddah

Topikwawancara: Peran pendidikan Kepramukaan Dalam Pembinaan Akhlak siswa.
MateriWawancara
Peneliti

Apa alasan di adakannya pendidikan kepramukaan di SDIT Al Mawaddah?

Informan

Alasannya dalam kepramukaan ada banyak pendidikan yang baik untuk
siswa seperti pendidikan kebangsaan, pengembangan minat dan
kreatifitas, membentuk akhlak yang mulia, dan salin itu sekarang
kepramukaan sudah di wajibkan disetiap sekolah.

Peneliti

Upaya apa yang dilakukan pihak sekolah agar kegiatan pendidikan
kepramukaan dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan
dalam pembinaan akhlak?

Informan

Selalu mendukung kegiatan kepramukaan dengan dana, sarana dan
prasarana. Diberi waktu khusus yaitu setiap hari jumat yang
sebelumnya hanya 2 minggu sekali mas.

Peneliti

Lalu, Apa saja bentuk pendidikan kepramukaan dalam pembinaan
akhlak di SDIT Al - Mawaddah?

Informan

ya seperti latihan rutin, dan perkemahan mas. Karena di dalamnya ada
kegiatan-kegiatan untuk pembinaan akhlak.

Peneliti

Saat latihan rutin kegiatan apa saja yang dapat membina akhlak?

Informan

Contohnya upacara, sandi-sandi, peraturan baris berbaris (PBB), Pertolongan
pertama pada kecelakaan (P3K), dasa darma, dan semapore

Peneliti

Sedangkan yang pada perkemahan kegiatan apa saja yang dapat
membina akhlak?

Informan

Contohnya upacara pembukaan dan penutupan, pendirian tenda, pionering,
penjelajahan, pentas seni, dan api unggun.

Peneliti

Mengapa kegiatan upacara pada latihan rutin bisa membina
ketawadhuan siswa?

Informan

Karena pada saat upacara siswa harus tenang dan memperhatikan apa
yang di sampaikan oleh pembina upacara, intinya mas, menghormati
orang yang memberikan arahan di depan. ini melatih anak agar
tawadhu’ kepada siapapun orang yang lebih tua.

Peneliti

Mengapa kegiatan upacara pada latihan rutin bisa membina kesabaran
siswa?

Informan

Ya karena siswa harus sabar berdiri dalam posisi sampai upacara
selesai meskipun itu dalam keadaan cuaca panas.

Peneliti

Mengapa kegiatan upacara pada latihan rutin bisa membina ketaatan
siswa?

Informan

Karena dalam upacara ada aturan-aturannya mas, contohnya harus
dalam posisi siap, memakai atribut lengkap, tidak boleh rame nah ini
harus dipatuhi dan taati oleh siswa mas. Sehingga melatih ketaatan
siswa tersebut

Peneliti

Mengapa materi dasa darma pada latihan rutin bisa membina ketaatan
siswa?

Informan

Karena dasa darma sebagai pedoman bagi paraandika pramuka dan
didalam dasa darma ada yang mengajarakan siswa untuk patuh dan
suka bermusyawah sebagaimana dasa darma yang ke 4.

Peneliti

Mengapa materi dasa darma pada latihan rutin bisa membina siswa
tidak dzolim?

Informan

Karena pramuka harus cinta alam dan kasih sayang sesama manusia,

sebagaimana dasa darma ke 2 mas.
Peneliti

Mengapa materi dasa darma pada latihan rutin bisa membina siswa
tidak pengecut ?

Informan

Karena pramuka itu harus displin, berani dan setia,sebagaiman dasa
darmano 8, jadi siswa harus berani mas.

Peneliti

Mengapa materi dasa darma dalam latihan rutin bisa membina
menjaga perkataan siswa?

Informan

Karena pramuka harus suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan
sebagaimana dasa darma no 10.

Peneliti

Mengapa materi dasa darma dalam latihan rutin bisa membentuk
keimanan siswa?

Informan

Karena sebagaimana dasa darma yang pertama pramuka itu taqwa
kepada Tuhan yang Maha Esa

Peneliti

Mengapa kegiatan sandi-sandi pada latihan rutin bisa membina
ketaatan siswa?

Informan

Karena setiap sandi memiliki aturan dalam menulisnya mas, ada pakem
yang harus dijalankan agar sandi itu dapat di sampaikan dengan benar.
Kalau tidak sesuai dengan aturannya maka sandi tidak akan
tersampaikan.

Peneliti

Mengapa kegiatan sandi-sandi pada latihan rutin bisa membina siswa
tidak berdusta?

Informan

Ya karena saat menyampaikan sebuah sandi itu harus jujur mas, tidak
boleh merubah isi sandi tersebut mas.

Peneliti

Mengapa kegiatan PBB latihan rutin bisa membina ketaatan siswa?

Informan

Karena dalam PBB aturan yang harus di jalankan saat PBB contohnya
posisi siap tangan harus sejajar dengan saku pada celana dan mengepal
serta kaki membenruk huruf v nah posisi siap harus seperti itu dan abaaba harus jelas.

Peneliti

Mengapa kegiatan PBB pada latihan rutin bisa membentuk tawadhu’
siswa?

Informan

Karena saat PBB pasukan harus patuh pada aba-aba pemimpin barisannya, ini
mengajarkan siswa agar hormat dan patuh pada orang yang memimpin dan
pada orang yang lebih tua

Peneliti

Mengapa kegiatan PBB pada latihan rutin bisa membina siswa
menjaga perkataan?

Informasi Karena saat PBB siswa tidak boleh clometan mas, kalau sudah ada abaaba siap grak maka posisi harus siap dan tidak ada suara.
Peneliti

Mengapa kegiatan P3K pada latihan rutin bisa membina siswa tidak
takabur ?

Informan

Karena dalam P3K siswa di latih untuk menolong orang dan siswa di
kasih wejangan bahwa sesorang itu selalu membutuhkan pertolongan
dari orang lain.

Peneliti

Mengapa kegiatan P3K pada latihan rutin bisa membina siswa tidak
pengecut ?

Informan

Karena siswa harus berani saat akan menolong seseorang yang
membutuhkan pertolongan.

Peneliti

Mengapa kegiatan P3K pada latihan rutin bisa membina keimanan
siswa?

Informan

Karena siswa harus slalu bersyukur masih diberikan kesehatan dan
keselamatan oleh Tuhan

Peneliti

Mengapa kegiatan simapore pada latihan rutin bisa membina siswa
tidak pengecut ?

Informan

Karena siswa harus berani berdiri didepan untuk melakukan gerakan
simapore, ini melatih keberanian siswa mas.

Peneliti

Mengapa kegiatan simapore pada latihan rutin bisa membina siswa
tidak takabur ?

Informan

Saat siswa berani maju kedepan dan berdiri dihadapan teman-temannya
siswa tersebut juga tidak boleh merasa bahwa dirinya yang paling
berani tampil dan yang paling bisa

Peneliti

Mengapa kegiatan simapore pada latihan rutin bisa membentuk
ketaatan siswa?

Informan

Ya karena saat bersimapore siswa harus sesuai dengan aturannya huruf
A itu gimana B itu gimana kalau tidak sesuai maka tidak akan
tersampaikan berkataan melalui simapore. Itu melatih siswa agar taat
pada aturan yang berlaku.

Refleksi

Berdasarkan wawancara diatas dapat di ketahui bahwa pendidikan
latihan rutin dalam pramuka dapat membentuk akhlak siswa

Transkip Wawancara
Nomor wawancara

: 04/W/5-VII/2018

Nama informan

: ustad Amin

Identitas informan

: Pembina Pramuka

Hari/Tanggal pengamatan

: Kamis, 5 Juli 2018

Waktu wawancara

: 09.00WIB

Tempat wawancara

: Di Teras Mushola SDIT Al-Mawaddah

Topikwawancara: Peran pendidikan Kepramukaan Dalam Pembinaan Akhlak siswa.
MateriWawancara
Peneliti

Apa saja bentuk kegiatan dalam perkemahan yang membina akhlak
siswa ? sebutkan!

Informan

Dalam pembinaan akhlak siswa di SDIT Al-Mawaddah melalui
perkemahan kegiatannya upacara pembukaan dan penutupan,
pendirian tenda, pionering, penjelajahan, pentas seni, dan api
unggun.

Peneliti

Mengapa kegiatan upacara pembukaan dan penutup bisa membina
kesabaran siswa?

Informan

Karena saat upacara pembukaan itu kadang cuaca panas dan anak-

anak itu pasti ngeluh agar cepat selesai upacara dan penutupan
anak-anak sudah dalam keadaan yang lelah tapi harus tetap
mengikuti upacara penutupan mas, sehingga itu salah satu membuat
agar siswa sabar dalam kehidupan sehari-hari
Peneliti

Mengapa kegiatan upacara pembukaan dan penutup bisa membina
ketawadhuan siswa?

Informan

Karena meski dalam keadaan kepanasan kecapekan siswa harus
tetap tenang saat pembina upacara memberikan sambutan, itu
menambah rasa hormatnya pada guru atau pada orang yang lebih
tua

Peneliti

Mengapa kegiatan upacara pembukaan dan penutup bisa membina
ketaatan siswa?

Informan

Karena saat upacara siswa harus patuh pada aturan upacara hingga
upacara selesai. Sehingga siswa diajak agar taat pada aturan.

Peneliti

Mengapa kegiatan Pendirian tenda bisa membinasiswa menjaga
perkataannya?

Informan

Karena waktu pendirian tenda tidak boleh banyak omong fokus
pada tugasnya masing-masing dan harus kompak jadi gak boleh
saling salah menyalahkan

Peneliti

Mengapa kegiatan Pendirian tenda bisa membina siswa agar tidak
takabur?

Informan

Karena saaat pendirian tenda itu harus saling bantu tidak ada yang
merasa paling bisa. Semua itu membutuhkan bantuan dari orang lain

Peneliti

Mengapa kegiatan Pendirian tenda bisa membina siswa agar tidak
dengki?

Informan

Ya karena kerjasama tadi mas, anak harus saling membantu dalam
mendirikan tenda. Tidak pilih pilih tugas.anggota tidak marah saat
di suruh ketua regunya untuk membantu

Peneliti

Mengapa kegiatan pionering membina siswa tidak takabur?

Informan

Karena saat membuat pionering anak harus bekerja sama tidak
merasa paling bisa dan dikerjakan sendiri semuanya. Dan cepat
berpuas diri akan hasil dari bentuk pioneringnya tapi harus di
tingkatkan.

Peneliti

Mengapa pionering membina siswa menjaga perkataannya?

Informan

karena saat membuat pionering siswa harus fokus pada pekerjaan
dan tugasnya tidak banyak omong mas, ini membiasakan anak agar
omong pada waktu dan tempat yang tepat.

Peneliti

Mengapa pionering membina ketaatan siswa?

Informan

Karena membuat pionering itu di kasih waktu dan ada aturannya
mas, seperti ukuran tali, ukuran tongkat, jumlah tongkat dan waktu
pembuatan nah ini harus di taati oleh siswa.

Peneliti

Mengapa pionering bisa membina kesabaran siswa?

Informan

Karena membuat pionering itu biasanya di tempat terbuka dibawah
sinar matahari mas, anak harus sabar meski kepanasan, tangannya
sakit kenak tali tapi harus menyelesaikan pioneringnya. Menurut
saya itu melatih kesabaran anak mas.

Peneliti

Mengapa penjelajahan bisa membina kesabaran siswa?

Informan

Karena siswa harus berjalan jauh agar menyelesaikan penjelajahan
meski sudah capek, kepanasan, kehausan. Itu melatih kesabarannya
mas.

Peneliti

Mengapa penjelajahan bisa membina siswa agar tidak dzolim?

Informan

Dzolim itu tidak hanya pada manusia mas, tapi juga pada semua
ciptaan Tuhan sepertitumbuhan dan hewan juga jadi saat
penjelajahan siswa tidak boleh merusak tanaman dan memburu
hewan sembarangan.

Peneliti

Mengapa penjelajahan bisa membina siswa agar tidak putus asa?

Informan

Meskipun anak susah capek, haus tapi anak harus tetap semangat
agar segera mencapai finish tidak gampang menyerah. Ini melatih
anak agar tidak cepat putus asa semua harus di coba dulu.

Peneliti

Mengapa api unggun bisa membina ketaatan siswa?

Informan

Ya karena saat api unggun itu juga ada aturannya mas, siswa harus
berada pada jarak sekian meter dari api unggun, memakai sragam
lengkap, harus mengikuti sampai selesai nah aturan-aturan itu harus

di taati oleh siswa.
Peneliti

Mengapa api unggun bisa membina kesabaran siswa?

Informan

Karena meskipun anak sudah dalam keadaan payah maksudnya
sudah capek ,ngantuk siswa harus tetap mengikuti api unggun. Ini
melatih kesabaran mereka mas.

Peneliti

Mengapa api unggun bisa membina keimanan siswa?

Informan

Karena siswa diajak untuk bersyukur dengan adanya api unggun
kegiatan

berjalan

lancar,

masih

diberikan

kesehatan

dan

keselamatan.
Peneliti

Mengapa pentas seni bisa membina kesabaran siswa?

Informasi Karena anak harus menunggu giliran untuk tampil. Menunggu ini
yang melatih kesabaran anak mas
Peneliti

Mengapa pentas seni bisa membina siswa agar tidak takabur?

Informan

Ya karena meskipun meraka berani tampil tapi mereka tidak boleh
sombong mas, merasa dirinya paling baik tampilannya, merasa
paling berani, itu selalu kita ingatkan mas.

Peneliti

Mengapa pentas seni bisa membia siswa agar tidak pengecut?

Informan

Karena siswa di ajak untuk berani tampil di depan banyak orang
mas. Ini melatih mental meraka agar berani .

Refleksi

Berdasarkan wawancara diatas dapat di ketahui bahwa pendidikan
perkemahan dalam kepramukaan dapat membentuk akhlak siswa

Transkip Wawancara
Nomor wawancara

: 05/W/4-VII/2018

Nama informan

: Latif

Identitas informan

: Siswa Kelas 6

Hari/Tanggal pengamatan

: Kamis, 5 Juli 2018

Waktu wawancara

: 09.30WIB

Tempat wawancara

: Di Teras Mushola SDIT Al-Mawaddah

Topikwawancara: Peran Pendidikan Kepramukaan
MateriWawancara
Peneliti

Bagaimana perasaan adik ketika mengikuti kegiatan pendidikan
kepramukaan di SDIT Al – Mawaddah?

Informan Senang kak, karena di pramuka kita di ajarkan berbagai hal dari
mengasah ketrampilan disuruh membuat hasta karya, menjadi lebih
mengerti tentang kewajiban kita kewajiban sebagai seorang muslim
dan warga negara, apalagi yang paling suka kita bisa nyayi-nyayi dan
jalan-jalan. Pokoknya menyenangkan kak
Peneliti

Adakah perubahan yang adik rasakan sebelum dan sesudah mengikuti
kegiatan pendidikan kepramukaan? Sebutkan contohnya!

Informan Mungkin saya semakin disiplin kak, yang dulu sering telat jarang
mengerjakan PR sekarang lebih displin, lebih berani kak dulu saya
orangnya pemalu semenjak ikut pramuka saya lebih berani, dan lebih
menghormati orang lain kak,terutama orang yang lebih tua
Refleksi

Berdasarkan wawancara diatas dapat di ketahui bahwa pendidikan
kepramukaan memilik dampak yang baik terhadap siswa

Lampiran 04
JADWAL OBSERVASI
No

Hari/tamggal

Koding

1

Jumat, 3
Agustus 2018

01/O/3VIII/2018

2

Jumat, 10
Agustus 2018

02/O/3VIII/2018

08.00 WIB

3

Jumat, 31
Agustus 2018
Minggu,12
Agustus 2018

03/O/31VIII/2018
04/O/12VIII/2018

08.00 WIB

Senin,13
Agustus 2018

05/O/13VIII/2018

08.00 WIB

4

5

Waktu
Obsevasi
08.00 WIB

08.00 WIB

Kegiatan yang
diobservasi
Latihan rutin:
upacara, dasa
darma, PBB
Latihan rutin:
sandi-sandi dan
simapore
Latihan rutin:
P3K
Perkemahan:
upacara
pembukaan,
pendirian tenda,
pionering
Perkemahan:
penjelajahan,
api unggun,
pentas seni.

Waktu
penyusunan
14.00 WIB

19.00 WIB

15.00 WIB
22.00 WIB

22.00 WIB

Lampiran 05
Transkip Observasi
Koding

: 01/O/3-VIII/2018

Hari/Tanggal

: Jumat, 3 Agustus 2018

Jam

: 08.00 WIB

Kegiatan yang diobservasi : Latihan rutin: upacara, dasa darma, PBB
Transkip Observasi

Saat upacara para siswa selalu dalam keadaan tenang
dan memperhatikan pembina upacara ini mengajarkan
agar tawadhu’ dan menghormati orang yang berbicara
didepan, pada saat ada siswa merusak tanaman atau
mengejek temannya pembina selalu mengingatkan
agar berprilaku berdasarkan dasa darma seperti cinta
alam dan kasih sayang sesama manusia ini mengajak
siswa agar tidak dzolim, saat PBB siswa di tekan agar
mematuhi setiap aturan dalam PBB. Ini mengajak
siswa agar taat pada aturan.

Refleksi

Dari hal di atas, pembina pramuka menekankan agar
siswa menjadi pribadi yang memiliki tawadhu’, tidak
dzolim, dan taat.

Transkip Observasi
Koding

: 02/O/3- VIII /2018

Hari/Tanggal

: Jumat, 10 Agustus 2018

Jam

: 08.00 WIB

Kegiatan yang diobservasi : Latihan rutin: sandi-sandi dan simapore
Transkip Observasi

Saat memberikan materi tentang sandi-sandi pembina
menekankan agar saat menuliskan sandi harus sesuai
dengan apa yang ditugaskan tiboleh merubah isi. Ini
melatih siswa agar berlaku tidak berdusta. Dan saat
simapore siswa harus berani memeragakan gerakan
simapore di depan. ini melatih siswa agar tidak
pengecut

Refleksi

Dari hal di atas, pembina pramuka menekankan agar
siswa memiliki jiwa yang jujur dan pemberani.

Transkip Observasi
Koding

: 03/O/31-VIII/2018

Hari/Tanggal

: Jumat, 31 Agustus 2018

Jam

: 08.00 WIB

Kegiatan yang diobservasi : Latihan rutin: P3K
Transkip Observasi

Saat pembina mengajarkan P3K pada siswa dia juga
mengingatkan agar siswa selalu bersyukur supaya
terhindar dari kecelakaan. Mengajak siswa agar selalu
ingat pada sang pencipta untuk membina keimanan
siswa.

Refleksi

Dari hal di atas, pembina mengajak siswa agar
memiliki akhlak yang religius.

Transkip Observasi
Koding

: 04/O/13-VIII/2018

Hari/Tanggal

: Senin, 13 Agustus 2018

Jam

: 08.00 WIB

Kegiatan yang diobservasi : Perkemahan: upacara pembukaan, pendirian tenda,
pionering.
Transkip Observasi

Pada saat mengikuti upacara pembukaan perkemahan siswa
memakai baju pramuka lengkap dan mengikuti hingga
upacara selesai. Ini mengajarkan siswa agar taat pada
aturan. Pada pendirian tenda siswa harus berkerjasama agar
tenda segera dapat berdiri. Siswa berbicara seperlunya dan
fokus pada tugasnya masing-masing. Ini melatih siswa agar
menjaga perkataannya. Saat pionering siswa berada di
tempat terbuka dan panas serta tangan mereka terluka
terkena tali tapi mereka tetap semangat dan menyelesaikan
pioneringnya. Ini melatih siswa agar tetap bersabar dan
tidak cepat berputus asa.

Refleksi

Dari hal di atas, siswa dibina agar memiliki akhlak
yang taat, sabar, menjaga perkataan dan tidak berputus
asa.

Transkip Observasi
Koding

: 05/O/13-VIII/2018

Hari/Tanggal

: Senin, 13 Agustus 2018

Jam

: 10.00 WIB

Kegiatan yang diobservasi : Perkemahan: penjelajahan, api unggun, pentas seni.
Transkip Observasi

siswa harus berjalan jauh dan harus melewati pos pos
dimana di setiap pos di beri tugas yang harus di selesaikan
hal ini melatih kesabaran siswa dimana saat perjalanan
siswa harus sabar dan terus berjuang meskipun badan lelah
harus terus berusaha agar sampai pada tujuan akhir
penjelajahan. Dan di jalan yang di lalui siswa tidak boleh
merusak tanaman. Itu semua melatih siswa agar bersabar,
tidak berputus asa dan tidak dzolim dengan makhluk tuhan.
saat api ungun siswa mengikuti acara hingga selesai meski
sudah mengantuk dan lelah. Ini melatih ketaatan dan
kesabaran. Saat pentas seni siswa harus berani tampil
didepan orang banyak dan bersabar menunggu giliran
tampil, dan bila sudah selesai tampil pembina memberikan
arahan tidak sombong karena sudah berani tampil. Ini
mengajak siswa agar keberanian, sabar dan tidak takabur.

Refleksi

Dari hal di atas, siswa dilatih untuk bersabar, tidak
putus asa, tidak dzolim, berani dan tidak takabur.

Lampiran 06
Jadwal Dokumentasi
No
1

Bentuk
Dokumentasi
Data tertulis

Isi Dokumentasi

Koding

2

Data tertulis

Sejarah berdirinya MA Nurul
Mujtahidin
Status Madrasah

01/D/04-VI/2018
02/D/05- VI/2018

3

Data tertulis

Letak geografis

03/D/06- VI/2018

4

Data tertulis

Visi, misi, dan tujuan Madrasah

04/D/06- VI/2018

5

Data tertulis

Data guru dan murid

05/D/06- VI/2018

6

Foto

Foto dokumentasi kegiatan
kepramukaan

06/D/07- VI/2018

Tanggal/
Waktu Pencatatan
Senin, 04 Juni 2018
09.00-10.00 WIB
Selasa, 05 Juni 2018
08.00-09.00 WIB
Rabu, 06 Juni 2018
09.00-10.00 WIB
Rabu, 06 Juni 2018
09.00-10.00 WIB
Rabu, 06 Juni 2018
09.00-10.00 WIB
Kamis, 07 Juni 2018
10.00-11.00 WIB

Lampiran 07
Transkip Dokumentasi
Nomor wawancara

: 01/D/04-VI/2018

Bentuk

: Tulisan

Isi Dokumen

: Sejarah berdirinya SDIT Al-Mawaddah

Tanggal Pencatatan

: 04 Juni 2018

Jam Pencatatan

: 10.00 WIB

Bukti
Dokumen

Sekolah Dasar IslamTerpadu (SDIT) Almawaddah adalah Sekolah Dasar Islam Terpadu
yang merupakan salah satu lembaga pendidikan
binaan dari Pesantren Putri Al-mawaddah. SDIT Almawaddah berdiri sejak tahun 2005, tepatnya pada
tanggal 14 April 2005. SDIT Al-mawaddah ini
adalah Sekolah Dasar yang memadukan antara
kurikulum Diknas (Nasional) dan kurikulum pondok
(Agama) dan merupakan satu-satunya sekolah
pertama yang ada di Kecamatan Jetis dengan sistem
terpadu.
Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) adalah
lembaga pendidikan Dasar yang diselenggarakan

secara terpadu antara pendidikan pesantren dengan
pendidikan umum. Lembaga pendidikan SDIT
dengan

sistem

full

day

school

sebagai

pengembangan dari Pesantren Putri al-Mawaddah
Coper

Jetis

Ponorogo

yang

merupakan

kesinambungan terhadap lembaga pendidikan MTs
dan MA di Pesantren Putri Al-Mawaddah 1 dan 2.
semua Institusi tersebut berada di bawah naungan
Yayasan

AL-ARHAM

Pesantren

Putri

al-

Mawaddah, yang didirikan dengan Akte Notaris No.
12 Tahun 1989.
Refleksi

SDIT Al-Mawaddah merupakan lembaga pendidikan
swasta yang memadukan antara kurikulum Diknas (Nasional)
dan kurikulum pondok (Agama).

Transkip Dokumentasi
Nomor wawancara

: 02/D/05- VI/2018

Bentuk

: Tulisan

Isi Dokumen

: Profil Madrasah

Tanggal Pencatatan

: 5 Juni 2018

Jam Pencatatan

: 11.00 WIB

Bukti

Nama Sekolah

: SDIT Al-Mawaddah

NPSN

: 20549639

Alamat

: Jl. Mangga No 42

Desa/Kelurahan

: Coper

Kecamatan

: Jetis

Kabupaten/Kota

: Ponorogo

Provinsi

: Jawa Timur

Status Sekolah

: Swasta

Jenjang Pendidikan

: Sekolah Dasar

Naungan

: Departemen

Dokumen

Pendidikan

Nasional

Refleksi

Tgl. SK Operasional

: 2007-04-30

Akreditasi

: A

SDIT Al-Mawaddah memiliki profil Sekolah yang dinaungi
Departemen Pendidikan Nasional dan terakreditasi A.

Transkip Dokumentasi
Nomor wawancara

: 03/D/06- VI/2018

Bentuk

: Tulisan

Isi Dokumen

: Letak geografis

Tanggal Pencatatan

: 06 Juni 2018

Jam Pencatatan

: 10.00 WIB

Bukti
Dokumen

SDIT Al-Mawaddah berada di Jalan Mangga No.42 Desa
Coper, Ponorogo, Jawa Timur. Sekolah ini memiliki letak
geografis yang berada di daerah pedesaan yang berbatasan
dengan:


Arah utara berbatasan dengan Desa Jorsan,
Kecamatan Mlarak



Arah selatan berbatasan dengan Desa Bulu,
Kecamatan Sambit



Arah

timur

berbatasan

dengan

Desa

Bangsalan, Kecamatan Sambit


Arah barat berbatasan dengan Desa Mojomati,
Kecamatan Jetis

Refleksi

SDIT

Al-Mawaddah

memiliki

letak

geografis

yang

berbatasan dengan desa Joresan, Bulu, Bangsalan, dan
Mojomati.

Transkip Dokumentasi
Nomor wawancara

: 04/D/06- VI/2018

Bentuk

: Tulisan

Isi Dokumen

: Visi, misi, dan tujuan Sekolah

Tanggal Pencatatan

: 06 Juni 2018

Jam Pencatatan

: 09.00 WIB

Bukti
Dokumen

a. Visi
Lembaga pendidikan terkemuka yang mencetak
santriwan / Santriwati berbuditinggi, berpengetahuan
luas, terampil, kreatif dan inofativ serta berazas nilainilai keislaman.
b. Misi
Menumbuhkan kecintaan pada ajaran islam dan
mengamalkannya penuh keyakinan, kesadaran serta
tangung jawab, Menanamkan sikap keteladan
santriwan / santriwati dalam bermasyarakat, Melatih
santriwan
/
santriwati
agar
mampu
mengkomunikasikan
ide
dan
pengetahuan
keagamaan, Menyiapkan santriwan/ santriwati
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,
Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan
ditengah persaingan.
c. Tujuan Madrasah
Tujuan didirikannya SDIT “Al-Mawaddah”
ini adalah melihat bentuk pendidikan dasar yang

sesuai dengan perkembangan zaman tetapi tetap
benafaskan nilai-nilai Islami guna menyiapkan
kader umat melalui pendidikan dasar yang
berkualitas. Upaya ini harus dibarengi dengan
proses seleksi secara selektif terhadap anak didik
sejak pendaftaran. Kemudian profesionalitas guru
diutamakan

untuk

Fasilitas-fasilitas

mendukung

pendukung

upaya

juga

ini.

dibangun

secara representative dan modern. Pelayanan
fisiologis (gizi dan kesehatan) terhadap anak
didik juga poin penting yang menjadi prioritas,
sehingga anak didik dapat maksimal menyerap
setiap aktifitas pendidikan yang diselenggarakan.
Selain

itu

pelayanan

penanggulangan

psikologis,

seperti

permasalahan-permasalahan

pada anak, konseling mengenai minat dan bakat,
juga sangat mendukung pencapaian tujuan di
atas.
Refleksi

MA Nurul Mujtahidin memiliki visi, misi, dan tujuan untuk
melihat bentuk pendidikan dasar yang sesuai dengan
perkembangan zaman tetapi tetap benafaskan nilai-nilai
Islami guna menyiapkan kader umat melalui pendidikan

dasar yang berkualitas

Transkip Dokumentasi
Nomor wawancara

: 05/D/06- VI/2018

Bentuk

: Tulisan

Isi Dokumen

: Data guru dan murid

Tanggal Pencatatan

: 06 Juni 2018

Jam Pencatatan

: 09.00 WIB

Bukti
Dokumen

NO

Keterangan

1

Guru Kelas
Guru Olah
Raga
Guru TIK
Guru Agama
Guru
BahasaInggris
Tata Usaha
Jumlah

2
3
4
5
6

NO

1

2
3

KELAS
1 (Arrohman&Arrokhim)
2 (Al-Malik
& AlQudus)
3 (As-Salam
& Al-

JUMLAH GURU
LakiPerempuan
Laki
1
11

JUMLAH
TOTAL
12

2

-

2

1
4

4

1
8

1

-

1

9

2
17

2
26

JUMLAH
SANTRI
JUMLAH
TOTAL
LakiPerempuan
Laki
31

21

52

26

34

60

23

27

50

Mu’min)
4 (Al4 Muhaimin&
Al-Aziz)
5 (Al5 Jabbar& AlFattah)
6 (Al6 Kholik& AlBari)
JUMLAH
TOTAL

Refleksi

28

27

55

33

30

63

25

21

46

166

160

326

SDIT Al-Mawaddah memiliki data guru dan murid, dimana ada
26 guru dan 326 murid.

Transkip Dokumentasi
Nomor wawancara

: 06/D/07- VI/2018

Bentuk

: FOTO

Isi Dokumen

: Foto salah satu kegiatan kepramukaan

Tanggal Pencatatan

: 07 Juni 2018

Jam Pencatatan

: 11.00 WIB

Bukti
Dokumen

Refleksi

Salah satu foto kegiatan pendidikan kepramukaan perkemahan, dan
latihan rutin

RIWAYAT PENDIDIKAN

Ahmad Shofi Mubarok dilahirkan pada tanggal 14 Mart 1994 di Jetis
Ponorogo, putra kedua dari Bapak Turiman Spd.I dan ibu Umi Tasi’ah Spd.I.
Pendidikan SD ditamatkannya pada tahun 2007 di SDN 01 Coper Jetis Ponorogo.
Pendidikan berikutnya dijalani di SMP-IT Al-Mawaddah 3 ditamatkan pada
tahun 2010 dan MA tamat pada tahun 2014 di MA Nurul Mujtahidin.
Selama menjalani pendidikannya di SD hingga MA, ia aktif di beberapa
kegiatan sekolah, yaitu SD selalu menjadi formatur kelas dan pernah mengikuti
lomba perkemahan, SMP aktif di kegiatan osis sebagai wakil ketua osis dan aktif
dalam lomba perkemahan serta prnah mengikuti Jambore Daerah Jawa Timur, SMA
aktif pada kegiatan organisasi sebagai ketua OPNM..
Dan pada tahun 2014 ia melanjutkan pendidikannya ke Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Ponorogo dengan mengambil jurusan Pendidikan Guru Madrasah
Ibtidaiyah.

