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ABSTRAK 
 

 

Wati, Lina. 2015. Peran Pendidikan Kepramukaan Dalam Meningkatkan 

Kemandirian Siswa di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo. Skripsi. 

Program Studi Pendidikan Guru MI Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Esti Yuli 

Widayanti, M. Pd. 
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Latar belakang penelitian ini adalah bahwa pendidikan kepramukaan di 

Indonesia merupakan salah satu segi pendidikan nasional dan merupakan bagian 

dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pada perkembangannya pendidikan 

kepramukaan mulai kurang diminati, dan dianggap kegiatan yang monoton yang 

dipelajari hanya itu-itu saja yang materinya adalah morse, PBB, dan tali temali. 

Padahal di balik kesederhanaan pendidikan kepramukaan tersebut apabila 

dipahami secara sungguh-sungguh dapat mengantarkan siswa pada 

pengembangan potensi (life skill)  siswa kaitannya dengan  kemandirian. 

Untuk memperjelas skripsi ini peneliti merumuskan sebagai berikut: (1) 

bagaimana  pelaksanaan pendidikan kepramukaan di MIN Lengkong Sukorejo 

Ponorogo? (2) bagaimana peran pendidikan kepramukaan dalam meningkatkan 

kemandirian siswa di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo? (3) apa hambatan 

dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan dalam meningkatkan kemandirian 

siswa di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo? 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan 

kualitatif. Dalam pengumpulan data, digunakan metode wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Adapun dalam analisis data digunakan analisis yang diberikan 

Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Penelitian ini menyimpulkan, (1) pelaksanaan pendidikan karakter mandiri 

di  MIN Lengkong Sukorejo diberikan dalam bentuk kegiatan yang menarik, 

menantang, dan menyenangkan yaitu melalui kegiatan kepramukaan. Semua 

kegiatan yang dilakukan sudah terjadwal dengan baik hal tersebut bertujuan agar 

pembina dapat mengetahui perubahan karakter yang terjadi pada peserta didik. (2) 

peran pendidikan kepramukaan di MIN Lengkong Sukorejo sangat positif dan 

sangat bagus. Kegiatan yang membuat peserta didik menjadi mandiri di MIN 

Lengkong Sukorejo yaitu perkemahan, PBB, penjelajahan, penugasan, pionering. 

(3) Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan karakter 

mandiri melalui kegiatan kepramukaan di MIN Lengkong Sukorejo disebabkan 

oleh dua hambatan yaitu intern dan ekstern. Hambatan intern yaitu kurangnya 

minat, motivasi, semangat, keinginan peserta didik untuk berubah menjadi 

mandiri sedangkan hambatan ekstern yaitu keluarga, lingkungan, media 

elektronik, dan cuaca. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 1985, secara jelas disebutkan 

tujuan Pendidikan Nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman 

dan bertaqwa terhadapTuhan Yang Maha Esa dan berbusi pekerti luhur, 

memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa bertanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan.
1
 

Dalam dunia pendidikan saat ini adalah tentang peningkatan kualitas 

pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi kemajuan 

masyarakat dimasa akan datang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan  diantaranya adalah perbaikan proses 

pembelajaran. 

Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan pokok dalam proses 

pembelajaran. Belajar, perkembangan, dan pendidikan merupakan hal yang 

menarik untuk dipelajari. Ketiga hal tersebut terkait dengan pembelajaran. 

Perkembangan dialami dan dihayati pula oleh individu siswa. Sedangkan 

pendidikan merupakan kegiatan interaksi. Dalam kegiatan interaksi tersebut, 

pendidik atau guru bertindak mendidik siswa. Tindak mendidik tersebut 
                                                           

1
 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 

10. 
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tertuju pada perkembangan siswa menjadi mandiri. Untuk dapat berkembang 

menjadi mandiri siswa harus belajar.
2
 

Proses belajar peserta didik tidak hanya didapat didalam kelas saja 

tetapi juga bisa didalam kegiatan luar kelas (ekstrakurikuler) contonya 

kegiatan kepramukaan. Pada hakekatnya dalam kepramukaan peserta didik 

tidak hanya diperankan sebagai obyek pendidikan, tetapi justru lebih banyak 

diperankan sebagai subyek dengan demikian dalam kepramukaan sebenarnya 

peserta didik sendirilah yang berperan aktif dalam proses kegiatan sehingga 

dapat dikatakan yang menjadi “pendidik” dalam kepramukaan adalah peserta 

didik sendiri. Agar peserta didik bisa mandiri pada suatu kegiatan pembina 

pramuka berperan sebagai pembimbing, pendamping dan fasilitator yang 

dengan rajinnya memberikan motivasi dan memberikan stimulus (rangsangan) 

atas munculnya konsep kegiatan, yang dilengkapi dengan metode apa yang 

paling tepat untuk melaksanakan kegiatan tersebut, sedang dalam proses 

pelaksanaan kegiatan tersebut sepenuhnya peserta didik sendiri yang berperan 

aktif.
3
 

Sekolah juga harus lebih efektif dalam melatih kemandirian. Dengan 

berbagai kegiatannya sekolah harus bisa mengajarkan para murid agar tidak 

tergantung pada orang lain, berusaha menyelesaikan tugas (pekerjaan, belajar) 

berdasarkan kemampuan sendiri, berani berbuat tanpa minta ditemani, dan 

sebagainnya.  

                                                           
2
 Dimyati, dkk, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 5. 

3
 Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Bahan Serahan Kursus Pembina Pramuka Mahir 

Tingkat Dasar, 2010, 70. 
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Namun kemandirian yang utama adalah kita berlatih untuk 

bertindak sendiri. Untuk survive kita harus bertindak sendiri. Demikian 

sehingga kita tidak mengganggu orang lain.
4
 

Mengingat dampak positif dari kegiatan kepramukaan, banyak sekali 

yang mewajibkan kegiatan kepramukaan, dibawah tanggung jawab dan 

bimbingan kepala sekolah serta pelaksanaannya dibawah tanggung jawab 

Gugus Depan (GUDEP). Sebagaimana yang dilakukan di MIN Lengkong 

Sukorejo, yang mana kegiatan pramuka tersebut kemudian ditetapkan oleh 

sekolah sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan rasa percaya diri, kreativitas, berbudi pekerti luhur, mandiri, 

dan disiplin. Pembentukan kemandirian siswa sangat dipengaruhi oleh 

kemandirian yang ditetapkan dalam sekolah. Seperti halnya adanya 

ekstrakurikuler di sekolah yang digunakan sebagai pengembangan 

kemandirian bagi peserta didik.
5
 

Alasan peneliti memilih lokasi di MIN Lengkong Sukorejo adalah 

belum semua lembaga sekolah selalu ada kegiatan kepramukaan yang mampu 

memberikan siswa menjadi mandiri apa lagi kegiatan pramuka di MIN 

Lengkong aktif dan berkualitas dan juga disana kegiatan kepramukaannya 

juga bermacam-macam tergantung pada tingkat perkembangan jiwa dan usia 

peserta didik yang bersangkutan. Kegiatan kepramukaan ini selain menjadikan 

peserta didik menjadi mandiri, bertanggung jawab juga berfungsi sebagai 

                                                           
4
 Mohammad Mustari, Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan ( Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2014), 82-83. 
5
 Hasil observasi pada hari senin tanggal 11 Desember 2014 di MIN Lengkong Sukorejo 

Ponorogo. 
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permainan yang menarik menyenangkan dan menantang serta mengandung 

pendidikan bagi peserta didik. Meskipun kondisi daerah yang jauh dari jalan 

raya, namun tetap mengupayakan pendidikan yang berbasis kemandirian salah 

satunya melalui ekstrakurikuler pramuka.
6
 Karena dirasa kegiatan 

kepramukaan mampu meningkatkan kemandirian siswa dalam mengikuti 

berbagai kegiatan terutama didalam kelas maupun kegiatan diluar kelas. Pada 

hakekatnya kegiatan kepramukaan itu merupakan usaha yang diberikan untuk 

mempersiapkan dalam kondisi-kondisi tertentu yang ada pada siswa, agar 

siswa tersebut mampu melakukan aktivitas dalam belajar maupun aktivitas 

diluar kelas khususnya belajar kemandirian. 

Adapun alasan peneliti memilih judul ini adalah karena melihat 

beberapa fenomena-fenomena saat ini, banyak sekali peserta didik yang 

kehilangan jati dirinya, sikap dalam kehidupan sehari-hari pun tidak sesuai 

dengan nilai akademisnya disekolah, mulai hilangya kemandirian, dan 

pramuka sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang didalamnya 

mengajarkan dan membentuk rasa kemandirian peserta didiknya melalui 

kegiatan-kegiatan seperti berkemah, permainan. 

Dari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik mengadakan 

penelitian untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan kepramukaan di MIN 

Lengkong Sukorejo. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Peran 

Pendidikan Kepramukaan dalam Meningkatkan Kemandirian Siswa di MIN 

Lengkong Sukorejo  Ponorogo”. 

                                                           
6
 Ibid., Hasil Observasi. 
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka penelitian ini difokuskan 

pada pelaksanaan pendidikan kepramukaan dalam meningkatkan kemandirian 

siswa di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

rumusan pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan kepramukaan di MIN Lengkong 

Sukorejo Ponorogo? 

2. Bagaimana peran pendidikan kepramukaan dalam meningkatkan 

kemandirian siswa di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo? 

3. Apa hambatan dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan dalam 

meningkatkan kemandirian siswa di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan kepramukaan di MIN 

Lengkong Sukorejo Ponorogo? 

2. Untuk mengetahui peran pendidikan kepramukaan dalam 

meningkatkan kemandirian siswa di MIN Lengkong Sukorejo 

Ponorogo? 
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3. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pendidikan 

kepramukaan dalam meningkatkan kemandirian siswa di MIN 

Lengkong Sukorejo Ponorogo? 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

mengembangkan materi pendidikan kepramukaan dalm meningkatkan 

kemandirian siswa di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

informasi dan input dalam menyumbangkan materi tentang pendidikan 

kepramukaan. 

b. Bagi Guru 

Diharapkan menjadi masukan bagi guru bagaimana cara 

mendidik siswa biar mandiri melalui pendidikan kepramukaan. 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengalaman 

ketika nanti terjun langsnug dalam proses pembelajaran. 
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F. Metode Penelitian 

1. Pendekekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang 

dan prilaku yang dapat diamati.
7
 Pendekatan kualitatif ini mempunyai 

beberapa karakteristik, diantaranya yaitu : Penelitian menggunakan latar 

alami (natural setting), manusia sebagai alat (instrument), penelitian 

kualitatif menggunakan metode kualitatif, analisis data secara induktif 

(analiasis data kualitatif bersamaan dengan proses pengumpulan data)
, 

penelitian bersifat diskriptif (data yang
 

diperoleh berupa kata-kata, 

gambar, prilaku), mementingkan segi proses dari pada hasil, penelitian 

bersifat menyeluruh, makna merupakan perhatian utama dalam penelitian.
8 

Jadi penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif, yaitu berusaha mengungkap fenomena-fenomena yang ada pada 

saat penelitian dilaksanakan dengan penjelasan yang mengarah pada 

diskripsi tentang kegiatan pendidikan kepramukaan dalam meningkatkan 

kemandirian siswa di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo. 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat di pisahkan dari 

pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitian yang menentukan 

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

2000), 3. 
8
 Margono,  Metodologi Penelitian Pendidikan  (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 38. 



9 
 

 

keseluruhan skenarionnya. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti 

bertindak sebagai instrument kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul 

data yang mana informan mengetahui bahwa peneliti melakukan penelitian 

agar mempermudah dalam melakukan pengumpulan data. Adapun 

instrument yang lain hanya sebagai penunjang. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo, 

Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan di lokasi ini karena pada waktu 

penjajagan awal di lokasi, penulis menemukan alasan logis diantaranya: Di 

lokasi inilah salah satu sekolah di Ponorogo yang masih ada atau masih 

rutin dengan kegiatan kepramukaannya, walaupun tempatnya agak jauh 

dari jalan raya tetapi banyak peminatnya. 

4. Data dan Sumber Data 

Data adalah segala fakta atau keterangan tentang sesuatau yang 

dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.
9
 Sumber  data 

adalah subjek tempat asal data dapat diperoleh, dapat berupa bahan 

pustaka, atau orang (informan atau resonden).
10

 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan selebihnya adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi. 

Dengan demikian sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata 

dan tindakan sedangkan sumber data lainnya adalah observasi, wawancara 

dan dokumen. Maksud dari kata-kata dan tindakan di sini adalah kata-kata 
                                                           

9
 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 61. 

10
 Ibid., 151. 
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dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai terkait dengan 

pendidikan kepramukaan dalam meningkatkan kemandirian siswa di MIN 

Lengkong Sukorejo Ponorogo. sedangkan sumber dan data tertulis, foto, 

serta hal-hal lain yang diperlukan merupakan pelengkap dari  penggunaan 

metode wawancara dan observasi.  

Dalam wawancara ada beberapa orang yang akan dijadikan 

informan diantaranya kepala sekolah, guru kelas, pembina pramuka, siswa, 

dan orang tua. Di MIN Lengkong Sukorejo yang diobservasi yaitu tentang 

kegiatan yang menjadikan siswa mandiri dan proses pembelajaran yang 

dilakukan siswa di kelas, sedangkan yang didokumentasikan diantaranya 

kegiatan kepramukaan pada waktu perkemahan, sejarah sekolah MIN 

Lengkong, visi, misi, tujuan, struktur organisasi, sarana dan prasarana, 

keadaan guru dan siswa. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sebab bagi 

peneliti kualitatif, fenomena dapat dimengerti maknanya dengan baik, 

apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam, 

dan observasi pada latar, dimana fenomena tersebut berlangsung. Adapun 

pengumpulan data yang pertama dilakukan dengan observasi, observasi 

diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 



11 
 

 

gejala yang tampak pada obyek penelitian.
11

 Dalam penelitian kualitatif ini 

observasi yang digunakan adalah observasi tak terstruktur, karena fokus 

penelitian akan terus berkembang selama kegiatan penelitian berlangsung, 

jadi peneliti akan terus menerus mengamati pelaksanaan kegiatan 

kepramukaan ini sampai datanya jenuh. Hasil penelitian ini dicatat dalam 

catatan lapangan, sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat 

penting dalam penelititan kualitatif. Dapat dikatakan dalam penelitian 

kualitatif  “jantungnya adalah catatan lapangan”.12
  

Pada penelitian ini yang akan diobservasi adalah pelaksanaan 

kegiatan kepramukaan, ada beberapa orang yang akan diobservasi 

diantaranya pembina pramuka dan peserta didik. Waktu pelaksanaan 

observasi ini dilakukan pada saat kegiatan kepramukaan berlangsung yaitu 

tepatnya setiap hari sabtu. 

Cara yang kedua adalah dengan wawancara, wawancara adalah 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide, melalui 

tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu.
13

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Maksud digunakannya wawancara adalah (a) untuk menkonstruksi orang, 

kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-

lain; (b) merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang 

dialami di masa lalu; (c) memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai 

                                                           

       
11

 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 158. 

       
12

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian, 154. 

       
13

 Sugiyono,  Metodologi Peelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta,  2006), 317. 
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yang telah diharapkan untuk masa yang akan datang; (d) memverifikasi, 

mengubah,dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain baik 

manusia maupun bukan manusia; (e) memverifikasi, mengubah, dan 

memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai 

pengecekan anggota.
14

 

Dalam penelitian ini tehnik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara mendalam artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 

secara mendalam yang berhubungan dengan focus permasalahan, sehingga 

dengan wawancara mendalam ini data-data bisa terkumpul dengan 

semaksimal mungkin. 

Dalam penelitian ini, ada beberapa orang yang akan dijadikan 

informan diantaranya adalah: kepala sekolah MIN Lengkong Sukorejo 

Ponorogo yang akan diminta informasinya terkait latar belakang 

diadakannya pelaksanaan pendidikan kepramukaan , pembina pramuka 

akan diminta informasinya mengenai kegiatan dan hambatan pelaksanaan 

pendidikan kepramukaan di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo, guru 

kelas yang akan diminta informasinya tentang peserta didik yang sebelum 

dan sesudah mendapat pendidikan kepramukaan, orang tua peserta didik 

yang akan diminta informasinya mengenai dampak diadakanya kegiatan 

kepramukaan Hasil wawancara dari masing-masing informan tersebut 

ditulis lengkap dengan kode-kode dalam transkip wawancara. 

                                                           

       
14

 Lexy Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2000), 135. 
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Tehnik ini digunakan untuk memperoleh data tentang materi 

kepramukaan di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo dan untuk mengetahui 

kemandirian siswa pada kegiatan khususnya kegiatan kepramukaan di 

MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo serta untuk mengetahui kesesuaian 

materi seberapa jauh siswa bisa mandiri tanpa tergantung kepada orang 

lain yang diajarkan di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo, khusus sumber 

informan yang diwawancarai adalah kepala sekolah dan guru pembina 

pramuka beserta orang-orang yang bersangkutan demi terwujudnya 

penelitian ini. 

Sedangkan cara yang ketiga adalah dengan dokumentasi, 

dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis.
15

 Yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, karya, dan sebagainya. Dukumen yang 

berbentuk gambar, seperti foto, sketsa, dan lain-lain.
16

 Dalam penelitian 

ini peneliti mendokumentasikan seperti : dokumen absen pramuka, 

dokumen foto, dokumen kegiatan pramuka seperti penjelajaan, kemah dan 

lain sebagainya. 

6. Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman 

yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlaku secara terus menerus secara tuntas, 
                                                           

15
 Suharsimi Ari Kunto, Prosedur Penelitian  (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 135. 

16
 Sugiyono,  Metodologi Penelitian kualitatif, 329. 
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sehingga datanya sampai jenuh. Adapun langkah-langkah analisisnya 

adalah : 

 

 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema polanya, 

serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan memudahkan 

peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.
17

  

Dalam penelitian ini, setelah seluruh data yang berkaitan dengan 

pendidikan kepramukaan dan kemandirian siswa terkumpul seluruhnya, 

maka untuk memudahkan analisis, data-data yang masih kompleks 

tersebut dipilih dan difokuskan sehingga lebih sederhana. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Dalam penelitian kualitatif  penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.  

Melalui penyajian data, maka data dapat terorganisir, tersusun dalam 

pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami.  

Dalam hal ini, Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 
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kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

mendisplaykan data, maka akan mempermudah memahami apa yang 

terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

dipahami tersebut. 
18

 

Pada penelitian ini, setelah seluruh data terkumpul dan data 

telah direduksi, maka data terkumpul disusun secara sistematis agar 

lebih mudah dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Adalah analisis data yang terus menerus baik selama maupun 

sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat 

menggambarkan pola yang terjadi. Menurut Miles dan Huberman 

kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutya.
19

 

Setelah melalui proses reduksi data dan penyajian data, peneliti 

kemudian membuat kesimpulan. 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan 
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(reabilitas).
20

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik 

pengamatan yang tekun dan triangulasi. 

 

 

1. Pengamatan yang Tekun 

Ketekunan pengamat bermaksud menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan 

atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada 

hal-hal tersebut secara rinci. Ketekunan pengamatan ini dilakukan 

peneliti dengan cara mengadakan pengamatan dengan teliti dan 

rinci secara berkesinambungan terhadap hal-hal yang berhubungan 

dengan pelaksanaan pendekatan parenting di SDN 1 Nologaten 

Ponorogo. 

2. Triangulasi 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
21

 

Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan: sumber, metode, penyidik, dan teori.
22
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Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan 

sumber, berarti membandingkan dengan mengecek balik dengan 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 

dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat 

dicapai peneliti dengan jalan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan tentang apa yang dikatakan orang-orang 

tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang 

waktu. 

d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang berkaitan.
23

    

8. Tahapan Penelitian 

Tahapan dalam penelitian ini ada tiga dan ditambah tahap terakhir 

dari penelitian yaitu: tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap 

pra lapangan meliputi: menyusun rencana penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian  dan menyangkut etika  penelitian, (2) tahap pekerjaan lapangan 

yang meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri memasuki 
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lapangan dan berperan serta Sambil mengumpulkan data, (3) Tahap 

analisis data, yang meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data, 

(4) Tahap penulisan hasil laporan penelititan. 

 

 

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu: 

Bab I Merupakan pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai gambaran umum 

untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan penelitian, yang 

meliputi latar balakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasaan. 

Bab II Merupakan landasan teoritik dan telaah pustaka tentang pengertian 

pendidikan, pengertian kepramukaan, pengertian pendidikan 

kepramukaan dan  kemandirian. 

Bab III Merupakan temuan penelitian. Bab ini mendiskripsikan tentang 

gambaran umum MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo. 

Bab IV Merupakan analisis dari pendidikan kepramukaan dalam 

meningkatkan kemandirian siswa di MIN Lengkong Sukorejo 

Ponorogo 
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Bab V  Merupakan penutup. Bab ini berfungsi mempermudah para pembaca 

dalam mengambil intisari hasil penelitian.   
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN TELAAH PUSTAKA 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Perkembanmgan Anak 

a. Pengertian Perkembangan  

Sepanjang rentang kehidupannya, semenjak dari masa 

kehamilan sampai meninggal manusia selalu mengalami perubahan, 

baik perubahan dalam bentukfisik ataupun kemampuan mental 

psikologis. Perubahan-perubahan tersebut terus berlangsung karena 

terjadi pertumbuhan dan perkembangan.
24

 Pengertian perkembangan 

menunjuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak 

begitu saja dapat diulang kembali. Perkembangan menunjuk pada 

perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali.
25

 

Perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada 

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

tersebut, sehingga penekanan arti perkembangan terletak pada 

penyempurnaan fungsi psikologis yang termanifestasi pada kemampuan 

organ fisiologis. Perkembangan dapat diartikan sebagai: (1) Perubahan 

yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme, dari lahir 

sampai mati, (2) Pertumbuhan, (3) Perubahan dalam bentuk dan dalam 
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integrasi dari bagian-bagian jasmaniah ke dalam bagian-bagian 

fungsional, (4) Kedewasaan atau kemunculan pola-pola asasi dari 

tingkah laku yang tidak dipelajari.
26

  

Kesimpulan umum yang dapat ditarik dari beberapa definisi di 

atas adalah bahwa perkembangan tidaklah terbatas pada pengertian 

pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalamnya juga 

terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus 

menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah 

yang dimiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui 

pertumbuhan, pemasakan, dan belajar. 

Perkembangan menghasilkan bentuk-bentuk dan ciri-ciri 

kemampuan baru yang berlangsung dari tahap aktivitas yang sederhana 

ke tahap yang lebih tinggi. Perkembangan itu bergerak secara 

berangsur-angsur tetapi pasti, melalui suatu bentuk atau tahap ke bentuk 

atau tahap berikutnya, yang kian hari kian bertambah maju, mulai dari 

masa pembuahan dan berakhir dengan kematian. 

b. Teori Perkembangan 

1. Teori Empirisme 

Tokoh utama teori ini adalah Francis Bacon dan John 

Locke. Teori ini berpandangan bahwa pada dasarnya anak lahir ke 

dunia perkembangannya ditentukan oleh adanya pengaruh dari luar, 

termasuk pendidikan dan pengajaran. Dianggapnya anak lahir dalam 
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kondisi kosong, putih bersih seperti meja lilin, maka pengalaman 

anaklah yang bakal menentukan corak dan bentuk perkembangan 

jiwa anak. Dengan demikian menurut teori ini, pendidikan atau 

pengajaran anak pasti berhasil dalam usahanya membentuk 

kepribadian anak. Sebutan lain dari teori ini adalah:
27

 

a. Teori Optimisme dengan alasan adanya karena teori ini sangat 

yakin dan optimis akan keberhasilan upaya pendidikan dalam 

membina kepribadian anak.  

b. Teori yang berorientasi lingkungan (environmentalisme), 

dinamakan demikian karena lingkungan lebih banyak menentukan 

terhadap corak perkembangan anak. 

c. Teori Tabularasa, karena paham ini mengibaratkan anak lahir 

dalam kondisi putih bersih seperti meja lilin (Tabula/Table = 

meja, rasa = lilin). 

2. Teori Nativisme 

Tokoh utamanya adalah Shopenhauer (Jerman 1788-1860). 

Teori ini mengemukakan bahwa anak lahir telah dilengkapi 

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

pembawaan) inilah yang akan menentukan wujud kepribadian 

seorang anak. Pengaruh lain dari luar tidak akan mampu mengubah 

pembawaan anak.dengan demikian maka pendidikan bagi anak akan 

                                                           
27

 Abu Ahmadi, Munawar Sholeh, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2005), 20-21. 



23 
 

 

sia-sia, dan tidak perlu lagi dihiraukan. Istilah lain dari teori ini 

adalah:
28

 

a. Teori Pesimisme (Pedagogis–pesimistis), karena teori ini 

menolak, pesimis terhadap pengaruh luar. 

b. Teori Biologisme, disebabkan menitik beratkan pada faktor 

biologis, faktor keturunan (genetic) dan konstitusi atau keadaan 

psikolofisik yang dibawa sejak lahir.  

3. Teori Konvergensi 

Konvergensi ( converge = memusatkan pada satu titik; 

bertemu). Teori ini penganjur utamanya adalah Williams Stern 

dibantu istri setianya Clara Stern. Diungkapkan bahwa 

perkembangan jiwa anak lebih banyak ditentukan oleh dua faktor 

yang paling menopang, yakni faktor bakat dan faktor pengaruh 

lingkungan, keduanya tidak dapat dipisahkan (intedependence) 

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

dipahami bahwa kepribadian seorang anak akan terbentuk dengan 

baik apabila dibina oleh suatu pendidikan (pengalaman) yang baik 

serta ditopang oleh bakat yang merupakan pembawaan lahir.      

4. Teori Rekapitulasi 

Rekapitulasi (racapitulation) berarti ulangan, yang 

dimaksudkan di sini adalah bahwa perkembangan jiwa anak adalah 

merupakan hasil ulangan dari perkembangan seluruh jenis manusia. 
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Disimpulkan bahwa seorang manusia akan mengalami tingkatan 

masa sebagai berikut: 
29

 

1. Masa berburu (merampok) sampai umur 8 tahun, rupa 

kegiatannya antara lain menangkap binatang, bermain panah, 

main pistol-pistolan dll. 

2. Masa penggembala 8 – 10 tahun, seorang anak senang 

memelihara binatang, ikan, kambing dll. 

3. Masa bertani 10 – 12 tahun, sukaberkebun, memelihara dan 

menanam tanaman, bunga.  

4. Masa berdagang 12 – 14 tahun, gemar bermain pasar-pasaran, 

tukar menukar perangko, tukar gambar dll. 

5. Masa industri 14 tahun ke atas, anak mulai mencoba berkarya 

sendiri, membuat mainan dll.  

Pernyataan terkenal dari teori ini adalah: Onogenese 

Recapitulatie Philogenese (perkembangan satu jenis makhluk adalah 

mengulangi perkembangan seluruhnya). Sponsor utama teori ini 

adalah Hackel dan diikuti oleh Stanley Hall. 

5. Teori Psikodinamika 

Teori ini berpendapat bahwa perkembangan jiwa atau 

kepribadian seseorang ditentukan oleh komponen dasar yang bersifat 

sosioefektif, yakni ketegangan yang ada di dalam diri seseorang itu 

ikut menentukan dinamikanya di tengah-tengah lingkungannya. 
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Maka teori ini pun menekankan pada peranan lingkungan di 

dalam perkembangan anak. Yang termasuk pendukung teori ini 

adalah: K. Horney, E Fromm, juga Sigmund Freud. 

6. Teori Kemungkinan Berkembang 

Penggagas teori ini adalah Dr, M. J. Langeveld salah satu 

ilmuan dari Belanda. Teori ini berlandaskan pada alasan-alasan:
30

 

1. Anak adalah makhluk manusia yang hidup. 

2. Waktu dilahirnya anak dalam kondisi tidak berdaya, sehingga ia 

membutuhkan perlindungan. 

3. Dalam perkembangan anak melakukan kegiatan yang bersifat 

pasif (menerima) dan aktif (eksplorasi). 

7. Teori Interaksionisme 

Menurut teori ini, perkembangan jiwa atau perilaku anak 

banyak ditentukan oleh adanya dialektif dengan lingkungannya. 

Maksudnya, perkembangan kognitif seorang anak bukan 

merupakan perkembangan yang wajar, melainkan ditentukan 

interaksi budaya. 

Pengaruh yang datang dari pengalaman dalam berinteraksi 

budaya, serta dari penanaman nilai-nilai lewat pendidikan (disebut 

transmisi sosial) itu diharapkan mencapai suatu stadium yang 

disebut ekuilibrasi yakni keseimbangan antara asimilasi dan 

okomodasi pada diri anak. 
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c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan 

1) Faktor yang berasal dari dalam diri individu 

Semenjak dari dalam kandungan, janin tumbuh menjadi besar 

dengan sendirinya, dengan kodrat-kodrat yang dikandungnya sendiri. 

Di antara faktor-faktor di dalam diri yang sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan individu adalah:
31

 

a. Bakat atau pembawaan  

Anak dilahirkan dengan membawa bakat-bakat tertentu. 

Bakat ini dapat diumpamakan sebagai bibit kesanggupan atau 

bibit kemungkinan yang terkandung dalam diri anak. Setiap 

individu memiliki bermacam-macam bakat sebagai 

pembawaannya, seperti bakat musik, seni, agama, akal yang tajam 

dan sebagainya.  

b. Sifat-sifat keturunan  

Sifat-sifat keturunan yang individu dipusakai dari orang 

tua atau nenek moyang dapat berupa fisik dan mental. Mengenai 

fisik misalnya bentuk muka, bentuk badan, suatu penyakit. 

Sedangkan mengenai mental misalnya sifat pemalas, sifat 

pemarah, pendiam. Dengan demikian jelaslah bahwa sifat-sifat 

keturunan ikut menentukan perkembangan seseorang. Meskipun 

demikian, karena sifat-sifat keturunan seumpama bibit, yang 

tumbuhnya dapat dipengaruhi dan dipupuk ke arah yang baik atau 
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yang buruk, maka ini berarti bahwa pendidikan dan lingkungan 

dapat menghambat tumbuhnya sifat-sifat yang buruk dan 

mengembangkan sifat-sifat yang baik. 

c. Dorongan dan instink 

Dorongan adalah kodrat hidup yang mendorong manusia 

melaksanakan sesuatu atau bertindak pada saatnya. Sedangkan 

instink atau naluri adalah kesanggupan atau ilmu tersembunyi 

yang menyuruh atau membisikkan kepada manusia bagaimana 

cara-cara melaksanakan dorongan batin. Dengan kata lain, instink 

adalah suatu sifat yang dapat menimbulkan perbuatan yang 

menyampaikan pada tujuan tanpa didahului dengan latihan. Jenis 

tingkah laku manusia yang digolongkan instink antara lain: 

Melarikan diri (flight), Menolak (repulsion), Melawan 

(pugnacity) dll. 

Tiap anak dilahirkan dengan dorongan instink yang 

dikandung di dalam jiwanya. Ada dorongan yang selama 

perkembangan berlangsung atau selama hidup manusia aktif terus 

mempengaruhi hidup kejiwaan, seperti dorongan 

mempertahankan diri, dan dorongan sosial.  

2) Faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu 

Sebagai mana telah dijelaskan bahwa perkembangan itu 

didorong dari dalam, dan dorongan itu dapat melaju atau terhambat 
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oleh faktor-faktor yang berada di luar dirinya. Diantara faktor-faktor 

luar yang mempengaruhi perkembangan individu adalah:
32

 

a) Makanan 

Makanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

perkembangan individu. Hal ini terutama pada tahun-tahun 

pertama dari kehidupan anak, makanan merupakan faktor yang 

sangat penting bagi pertumbuhan yang normal dari setiap 

individu. Oleh sebab itu dalam rangka perkembangan dan 

pertumbuhan anak menjadi sehat dan kuat, perlu memperhatikan 

makanan, tidak saja dari segi kuantitas (jumlah) makanan yang 

dimakan, melainkanjuga dari segi kualitas (mutu) makanan itu 

sendiri.  

Akan tetapi, apabila ditinjau dari perspektif agama (islam), 

makanan yang mengandung gizi saja belum cukup bagi 

pertumbuhan dan perkembangan anak, melainkan harus 

disempurnakan dengan tingkat kehalalan dan kebersihan dari 

makanan itu sendiri.  

 

b) Kebudayaan 

Latar belakang budaya suatu bangsa sedikit banyak juga 

mempengaruhi perkembangan seseorang. Misalnya latar belakang 

budaya desa, keadaan jiwanya masih murni, masih yakin akan 
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kebesaran dan kekuasaan Tuhan, akan terlihat lebih tenang, 

karena jiwanya masih berada dalam lingkungan kultur, 

kebudayaan bangsa sendiri yang mengandung petunjuk-petunjuk 

dan falsafah yang diramu dari pandangan hidup keagamaan. 

c) Ekonomi 

Latar belakang ekonomi juga berpengaruh terhadap 

perkembangan anak. Orang tua yang ekonominya lemah, yang 

tidak sanggup memenuhi kebutuhan pokok anak-anaknya. 

Mereka menderita kekurangan-kekurangan secara ekonomis, 

sehingga menghambat pertumbuhan jasmani dan perkembangan 

jiwa anak-anaknya. Bahkan tidak jarang tekanan ekonomi 

mengakibatkan pada tekanan jiwa, yang pada akhirnya akan 

menimbulkan konflik keluarga. 

d) Kedudukan Anak dalam Lingkungan Keluarga 

Kedudukan anak dalam lingkungan keluarga juga 

mempengaruhi perkembangan. Bila anak itu merupakan anak 

tunggal, biasanya perhatian orang tua tercurahkan kepadanya, 

sehingga ia cenderungmemiliki sifat manja, kurang bisa bergaul 

dengan teman-teman sebayanya dan menarik perhatian dengan 

cara kekanak-kanakan. Sebaliknya, seorang anak yang 

mempunyai banyak saudara, jelas orang tua akan sibuk 

membagi perhatian terhadap saudara-saudaranya itu. Oleh sebab 

itu anak kedua, ketiga dan seterusnya dalam suatu keluarga 
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menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dibandingan 

dengan anak yang pertama. 

3) Faktor Umum 

Faktor-faktor umum maksudnya unsur-unsur yang dapat 

digolongkan ke dalam kedua penggolongan tersebut di atas, yaitu 

faktor dari dalam dan dari luar individu. Dengan kata lain, jika 

faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan itu merupakan 

campuran dari kedua unsur tersebut, maka dikatakan sebagai faktor 

umum. Diantara faktor umum yang mempengaruhi perkembangan 

itu merupakan campuran dari kedua unsur tersebut, maka dikatakan 

sebagai faktor umum. Diantara faktor umum yang mempengaruhi 

perkembangan individu adalah: 

a. Intelegensi 

Tingkat intelegensi yang tinggi erat kaitanya dengan 

kecepatan perkembanganya. Sedangkan tingkat intelegensi yang 

rendah erat kaitanya dengan kelambanan perkembangan. Dalam 

hl berbicara misalnya, anak yang cerdas sudah dapat berbicara 

pada usia 11 bulan, anak yangrata-rata kecerdasannya pada usia 

16 bulan, bagi kecerdasannya sangat rendah pada usia 34 bulan, 

sedangkan bagi anak-anak idiot baru bisa bicara pada usia 52 

bulan. 

b. Jenis Kelamin 
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Jenis kelamin juga memegang peranan yang penting dalam 

perkembangan fisik dan mental seorang anak. Dalam anak yang 

baru lahir misalnya, anak laki-laki sedikit lebih besar dari pada 

anak perempuan, tetapi anak perempuan kemudian tumbuh lebih 

cepat dari pada anak laki-laki. Demikian juga dalam hal 

kematangannya, anakperempuan lebih dahulu dari anak laki-laki. 

c. Kesehatan  

Kesehatan juga merupakan salah satu faktor umum yang 

mempengaruhi perkembangan individu. Mereka yang kesehatan 

mental dan fisiknya baik dan sempurna akan mengalami 

perkembangan dan pertumbuhan yang memadai. Sebliknya, 

mereka yang mengalami gangguan kesehatan, baik secara mental 

maupun fisik, perkembangan dan pertumbuhannya juga akan 

mengalami hambatan. 

 

 

 

2. Perkembangan Anak Usia SD/MI 

Masa pertengahan dan akhir anak-anak merupakan periode yang 

berlangsung dari usia 6 tahun hingga tiba saatnya individu menjadi matang 

secara seksual. Permulaan masa pertengahan dan akhir anak-anak ini 

ditandai dengan masuknya anak ke kelas I sekolah dasar. Bagi sebagian 

besar anak, hal ini merupakan perubahan besar dalam pola kehiduannya. 
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Sebab, masuk kelas I merupakan peristiwa penting bagi anak yang dapat 

mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sikap, nilai, dan perilaku.
33

 

Para ahli menganggap masa ini sebagai masa tenang atau masa talent, 

dimana apa yang telah terjadi dan dipupuk pada masa-masa sebelumnya 

akan berlangsung terus untuk masa selanjutnya. 

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

dimiliki anak adalah kematangan sekolah, tidak saja meliputi kecerdasan 

dan keterampilan motorik, bahasa, tetapi juga hal lain seperti dapat 

menerima otoritas tokoh lain di luar orang tuanya, kesadaran akan tugas, 

patuh pada peraturan dan dapat mengendalikan emosi-emosinya.
34

  

Dengan memasuki dunia sekolah dan masyarakat, anak dihadapkan pada 

tuntutan sosial yang baru yang baru, yang menyebabkan timbulnya 

harapan-harapan atas diri sendiri (self epectation) dan aspirasi-aspirasi 

baru, dengan perkataan lain  akan muncul lebih banyak tuntutan dari 

lingkungan maupun dari dalam anak sendiri yang kesemuanya ingin 

dipenuhi. Beberapa keterampilan yang perlu dimiliki anak pada fase ini 

meliputi antara lain: 

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

hal mandi, berdandan, makan, sudah jarang atau bahkan tidak perlu 

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

membantu dalam tugas-tugas rumah tangga seperti menyapu, 

membersihkan rumah, mencuci dan sebagainya. Partisipasi mereka 

akan memupuk perasaan diri berguna dan sikap kerjasama. 

3) Keterampilan sekolah (school skills) meliputi penguasaan dalam hal 

akademik dan non akademik misalnya menulis, mengarang, 

matematika, melukis, menyanyi, prakarya, dan sebagainya. 

4) Keterampilan bermain (play skills) meliputi keterampilan dalam 

berbagai jenis permainan seperti main bola, bersepeda, sepatu roda, 

catur dan lain-lain. Tujuan masa ini adalah diakui sebagai anggota dari 

suatu kelompok, maka pada akhir masa sekolah biasanya anak 

cenderung lebih senang memilih aturan-aturanyang ditetapkan 

kelompoknya dari pada apa yang diatur oleh orang tuanya. Misalnya 

dalam cara berpakaian, berdandan, berbicara, bertingkah laku, dan 

sebagainya. 

 

 

3. Perkembangan Sosial 

a) Pengertian Perkembangan Sosial 

Hal terpenting dalam perkembangan anak antara umur 3-6 

tahun ialah perkembangan sikap sosialnya 

Sikap sosial secara umum adalah hubungan antara manusia 

dengan manusia lain, saling kebergantungan dengan manusia lain 
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dalam berbagai kehidupan bermasyarakat. Sedang pendapat lain 

mengatakan interaksi di kalangan manusia, interaksi adalah 

komunikasi dengan manusia lain, hubungan yang menimbulkan 

perasaan sosial yaitu perasaan yang mengikatkan individu dengan 

sesama, manusia perasaan hidup bermasyarakat seperti saling 

menolong, saling memberi dan menerima, simpati dan antipati, rasa 

setia kawan dan sebagainya.  

Pendapat lain mengatakan bahwa perkembangan sosial 

mengandung makna pencapaian suatu kemampuan untuk berperilaku 

sesuai dengan harapan sosial yang ada. Proses menuju kesesuaian ini 

paling tidak mencakup 3 komponen yaitu:
35

 

1. Belajar berperilaku dengan cara yang disetujui secara 

sosial. 

Setiap kelompok sosial memiliki standar bagi para 

anggotanya tentang perilaku yang dapat diterima dalam kelompok 

tersebut. Agar dapat diterima dalam kelompok, maka peserta didik 

usia SD/MI sebagi anggota harus menyesuaikan perilakunya 

dengan standar kelompok tersebut. 

2. Memainkan peran sosial yang dapat diterima. 

Agar dapat diterima dalam kelompok, peserta didik juga 

dituntut untuk memainkan peranan sosial dalam bentuk pola-pola 

                                                           
35

 Endang Poerwanti, Nur Widodo, Perkembangan Peserta Didik, (Malang UMM Press, 

2002), 41. 



35 
 

 

kebiasaan yang telah disetujui dan ditentukan oleh para anggota 

kelompok. 

3. Perkembangan sikap sosial. 

Untuk dapat bergaul dengan masyarakat, peserta didik harus 

menyukai orang atau terlibat dalam aktivitas sosial tertentu. Jika 

anak dapat melakukannya dengan baik, maka ia dapat melakukan 

penyesuaian yang baik dan diterima sebagai anggota kelompok. 

Pengertian sosial dan tidak sosial sebenarnya sangat longgar 

dalam kehidupan sehari-hari. Namun secara umum dapat dikatan 

bahwa anak yang berkembang secara sosial adalah anak yang 

berhasil melaksanakan ketiga proses tersebut. 

Melalui pergaulan atau hubungan sosial, baik dengan orang 

tua, anggota keluarga, orang dewasa lainnya, maupun teman 

bermainanny. Anak mulai mengembangkan bentuk-bentuk tingkah 

laku sosial. Pada usia anak, bentuk-bentuk tingkah laku sosial itu 

adalah sebagai berikut:
36

 

a. Pembangkangan (Negativisme), yaitu suatu tingkah laku 

melawan. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap 

penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang 

tidak sesuai dengan kehendak anak. Tingkah laku ini mulai 

muncul kira-kira pada usia 18 bulan dan mencapai puncaknya 

pada usia 3 tahun. 
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b. Agresi (Agression) , yaitu perilaku menyerang balik secara fisik 

(non verbal) maupun kata-kata (verbal). Agresi ini merupakan 

salah satu bentuk reaksi terhadap frustasi (rasa kecewa karena 

tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginan) yang di alaminya.  

c. Berselisih atau bertengkar (Quarreling), terjadi apabila seorang 

anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap dan perilaku 

anak lain, seperti diganggu pada saat mengerjakan sesuatu atau 

direbut barang atau mainannya.  

d. Menggoda (Teasing), yaitu sebagai bentuk lain dari tingkah laku 

agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang 

lain dalam bentuk verbal (ejekan atau cemoohan), sehingga 

menimbulakan reaksi marah pada orang yang diserangnya. 

e. Persaingan (Rivarly), yaitu keinginan untuk melebihi orang lain 

dan selalu didorong oleh orang lain. Sikap persaingan ini mulai 

terlibat pada usia 4 tahun yaitu persaingan untuk prestise dan 

pada usia 6 tahun semangat bersaing ini berkembang dengan 

lebih baik. 

f. Kerjasama (Cooperation), sikap mau bekerjasama dengan 

kelompok. Anak yang berusia 2-3 tahun belum berkembang 

sikap bekerja samanya, sikap self centered-nya masih kuat. 

Mulai usia 3 tahun akhir atau 4 tahun anak sudah mulai 

menampakkan sikap kerjasamanya dengan anak lain. 
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g. Tingkah laku berkuasa (ascendant behavior), yaitu sejenis 

tingkah laku untuk menguasai situasi sosial, mendominasi atau 

bersikap “bossiness”.  

h. Mementingkan diri sendiri (selfishness), yaitu sikap egosentris 

dalam memenuhi interest atau keinginannya. Anak ingin selalu 

dipenuhi keinginannya dan apabila ditolak, maka dia protes 

dengan menangis, menjerit atau marah-marah. 

i. Simpati (Sympaty), yaitu sikap emosional yang mendorong 

individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau 

mendekati atau bekerja sama dengannya. 

b) Tahap-tahap Perkembangan Sosial 

Proses sosialisasi dalam hubungan atau interaksi dalam 

masyarakat mempengaruhi perkembangan sosial individu. 

Perkembangan sosial berubah dari penuh ketergantungan menuju 

kemandirian dalam suasana kedewasaan yang bertanggung jawab. 

Kadar ketergantungan berkurang sejalan dengan perkembangan 

berbagai aspek kepribadian. Kemampuan sosial berproses sejak bayi 

sampai akhir hayat dalam lingkungan. Berikut ini tahap-tahap 

perkembangan sosial sampai kanak-kanak akhir: 

a) Masa Bayi  

Perkembangan hubungan sosial dimulai dengan tangisan 

pertama bayi setelah dilahirkan. Kemampuan, sikap, dan hubungan 

sosial pada bayi masih potensial (belum dapat mengkomunikasikan 
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kebutuhannya). Respon bayi direka-reka oleh ibunya atau 

pengasuhnya. Kemampuan sosial manusia tumbuh dan berkembang 

secara sosiogen (di tengah kehidupan bersama).
37

   

b) Masa Kanak-Kanak 

Dalam perkembangan sosial, tampak pertama sikap yang 

memusat ke dalam diri (egosentris), dan sikap merajai lingkungan 

(sekitar 3-5 tahun). Sikap egosentris, kemudian berkurang dan 

muncul perilaku altruistis. Anak-anak menarik perhatian sekitar, 

diikuti upaya mencari persahabatan. Sikap malu-malu disertai rasa 

takut-takut menghadapi sesama berubah. Anak makin menjadi 

berani berhubungan dengan teman sebaya, juga dengan orang lain 

yang lebih besar. 

Menyertai perkembangan sosial, anak meniru dan 

menggunakan ungkapan-ungkapan verbal untuk menarik perhatian 

lingkungannya. Anak mempelajari dan mulai memahami 

kebutuhannya dalam kebersamaan. Ia menyesuaikan diri pada 

aturan atau kehendak pihak lain, untuk memelihara pertemanan. 

c) Masa Kanak-Kanak Akhir 

Setelah anak memasuki sekolah dan melakukan hubungan 

yang lebih banyak dengan anak lain dibandingkan dengan ketika 

masa prasekolah, minat pada kegiatan keluarga berkurang. Pada 

saat yang sama permainan yang bersifat individual menggantikan 
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permainan kelompok. Karena permainan kelompok membutuhkan 

sejumlah taman bermain, lingkungan pergaulan sosial anak yang 

lebih tua secara bertahap bertambah luas. Dengan berubahnya 

minat bermain, keinginan untuk bergaul dengan dan untuk diterima 

oleh anak-anak di luar rumah bertambah. 

Menjadi pribadi yang sosial merupakan salah satu tugas 

perkembangan yang utama dalam periode ini. Anak menjadi 

anggota suatu kelompok teman sebaya yang secara bertahap 

menggantikan keluarga dalam mempengaruhi perilaku. Kelompok 

teman sebaya didefinisikan oleh Havighurst sebagai suatu 

“kumpulan orang yang kurang lebih berusia sama yang berpikir 

dan bertindak bersama-sama”.38
 

d) Masa Puber 

Dengan dimulainya masa puber timbullah perubahan pada 

sikap sosial, kemunduran minat terhadap aktivitas kelompok, dan 

kecenderungan untuk menyendiri. Pada masa puber, kemajuan dan 

kecepatan perubahan meningkat, serta sikap dan perilaku sosial 

semakin meningkat ke arah anti sosial. 

Karena perilaku anti sosial pada masa tersebut, masa puber 

kadang-kadang disebut “fasa negatif” dan “periode ketidak 

seimbangan”. Sebutan ini menunjukkan bahwa sikap anak terhadap 
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kehidupan adalah”anti”, yaitu anak menolak beberapa karakteristik 

sosial yang berkembang dengan sangat lambat pada masa kanak-

kanak. Perilaku sosial pada anak puber bukan merupakan hasil dari 

ketidak tahuan adanya harapan sosial, hal itu tidak dapat disebut 

“tidak sosial”. Umumnya anak-anak mengetahui apa yang 

diharapkan masyarakat terhadap mereka dan pada masa kanak-

kanak akhir mereka telah menyesuaikan diri dengan harapan ini. 

Pada masa puber anak-anak dengan sengaja melakukan kebalikan 

dari apa yang diharapkan terhadap mereka. Sebagai contoh, mereka 

mengetahui bahwa mengganggu anak kecil dianggap tidak sportif, 

namun mereka suka mengganggu dan menggertak adik mereka atau 

anak tetangga.
39

    

Sikap yang khas pada masa puber: 

1. Anak pada masa puber kadang-kadang bersikap antagonistik 

terhadap setiap orang. Mereka berkeliling dengan perasaan lekas 

tersinggung dan pandangan mencemoohkan. 

2. Anak pada masa puber bahkan lebih agresif dari pada anak 

prasekolah, antara lain menghasut perkelahian dengan teman 

sebaya dan mengeritik, menentang, serta mencari-cari kesalahan 

atas segala sesuatu yang dikerjakan orang dewasa. 

3. Anak pada masa puber bertengkar karena masalah yang paling 

remeh dan mencari alasan untuk berkelahi dengan anggota gang 
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mereka, mengeritik apa sajayang mereka lakukan, dan 

menikmati kegembiraan bila dapat melukai hati mereka. 

Akibatnya banyak persahabatan yang telah lama dibina menjadi 

putus pada masa ini. 

4. Menurut anak puber, aktivitas sosial membosankan, terutama 

pertemuan keluarga. 

5. Anak puber menggunakan sebagian besar waktunya untuk 

menyendiri, melamun yang dalam lamunan itu mereka berperan 

sebagai orang yang teraniaya. 

6. Anak puber secar sengaja menolak berkomunikasi dengan orang 

lain kecuali bila perlu. 

7. Anak puber seingkali bila berhadapan dengan orang banyak, 

tidak hanya dikalangan orang yang tidak dikenal. Rasa malu 

mereka timbul dari kecemasan akan penilaian orang lain 

terhadap perubahan tubuh dan perilaku mereka.
40

  

c) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Sosial 

Kemampuan peserta didik melakukan sosialisasi, antara lain 

dipengaruhi oleh sejumlah faktor sebagai berikut:
41

 

1. Kesempatan dan waktu untuk bersosialisasi, hidup dalam 

masyarakat dengan orang lain. Semakin bertambahnya usia, anak 
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semakin membutuhkan kesempatan dan waktu lebih banyak untuk 

bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. 

2. Kemampuan berkomunikasi dengan kata-kata yang dapat peserta 

didik maupun orang dewasa lain. Peserta didik perlu menguasai 

kemampuan berbicara dengan topik yang dapat dipahami dan 

menarik bagi orang lain. Pembicaraan yang bersifat sosial, bukan 

pembicaraan yang egosentris.  

3. Motivasi peserta didik untuk mau belajar bersosialisasi. Motivasi 

bersosialisasi ini tergantung, juga pada tingkat kepuasan yang dapat 

diberikan melalui aktivitas sosial kepadanya. Jika peserta didik 

mendapat kesenangan dan kepuasan ketika bergaul dengan orang 

lain, maka peserta didik akan cenderung mengulangi hubungan 

sosial tersebut. Demikian juga sebaliknya, jika peserta didik kurang 

puas, maka peserta didik cenderung bergaul dengan orang lain. 

4. Metode belajar efektif dan bimbingan bersosialisasi. Dengan 

adanya metode belajar sosialisasi melalui kegiatan bermain peran, 

menirukan orang yang diidolakan, maka peserta didik cenderung 

mengikuti peran sosial tersebut. Akan menjadi lebih efisien dan 

belajar lebih cepat apabila ada bimbingan dan arahan dalam 

aktivitas belajar bergaul dan memilih teman.  

 

4.  Pendidikan Kepramukaan  
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Pendidikan berasal dari kata didik, mendidik berarti memelihara 

dan membentuk latihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
42

 

Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha 

manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam 

masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan diartikan juga sebagai usaha yang 

dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa 

atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti 

mental.
43

 

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang 

dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah tingkah laku manusia 

baik secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
44

 

Pendidikan tersebut mempunyai fungsi untuk membantu peserta 

didik dalam mengembangkan semua potensi, kecakapan, serta 

karakteristik pribadinya ke arah yang positif, baik bagi dirinya maupun 

lingkungannya.
45
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Sedangkan pengertian kepramukaan ialah proses pendidikan di luar 

lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan 

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

alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode 

kepramukaan, yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak dan budi 

pekerti luhur. 

Kepramukaan merupakan pelengkap pendidikan di lingkungan 

sekolah dan pendidikan di lingkungan dalam keluarga, untuk mengisi 

kebutuhan peserta didik  yang tidak terpenuhi oleh kedua lingkungan 

pendidikan tersebut. Disamping itu  kepramukaan mengembangkan 

pengetahuan, minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. 

Kepramukaan sebagai proses pendidikan sepanjang hayat 

menggunakan tata cara kreatif, rekreatif  dan edukatif  dalam mencapai 

sasaran dan tujuannya. Kegiatan harus dirasakan oleh peserta didik sebagai 

suatu yang menyenangkan, menarik, menantang dan tidak menjemukan, 

sehingga diharapkan pada peserta didik akan berkembang kemantapan 

mental, fisik, pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, rasa sosial, spiritual 

dan emosionalnya.
46

 

Ada juga pendapat lain yang mengemukakan  sebagaimana berikut: 

Kepramukaan adalah suatu permainan yang menyenangkan di alam 

terbuka, tempat orang dewasa dan anak-anak pergi bersama-sama, 

mengadakan pengembaraan bagaikan kakak beradik, membina kesehatan 
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dan kebahagiaan, ketrampilan dan kesediaan untuk memberi pertolongan 

bagi yang membutuhkannya.
47

 

Adapun dari pengertian kepramukaan di atas terdapat sifat 

kepramukaan, fungsi kepramukaan, prinsip dasar kepramukaan, dan 

metode kepramukaan. 

 

 

a. Sifat Kepramukaan 

1) Terbuka : dapat didirikan seluruh Indonesia dan diikuti oleh 

warga Negara Indonesia tanpa membedakan suku, ras dan agama 

2) Universal : tidak terlepas dari idealisme prinsip dasar dan metode 

kepramukaan sedunia. 

3) Sukarela, artinya tidak ada unsure paksaan, kewajiban dan 

keharusan untuk menjadi anggota Gerakan Pramuka 

4) Patuh dan taat terhadap semua peraturan dan perundang-

undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

5) Non politik : 

a. Bukan organisasi kekuatan sosial politik dan bukan bagian dari 

salah satu dan kekuatan organisasi sosial politik. 

b. Semua jajaran Gerakanramuka tidak dibenarkan ikut serta 

dalam kegiatan politik praktis. 
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c. Secara pribadi anggota Gerakan Pramuka dapat menjadi 

anggota organisasi kekuatan sosial politik.
48

 

b. Fungsi Kepramukaan 

Seperti halnya dengan sifat-sifat kepramukan, kepramukaan 

mempunyai tiga fungsi yaitu : 

1. Merupakan kegiatan yang menarik yang mengandung pendidikan, 

bagi anak-anak, remaja dan pemuda 

2. Merupakan suatu pengabdian bagi para anggota dewasa yang 

merupakan tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaaan dan 

pengabdian 

3. Merupakan alat bagi masyarakat, negara atau organisasi, untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat, alat bagi organisasi atau negara 

untuk mencapai tujuannya.
49

 

c. Prinsip Dasar Kepramukaan 

Prinsip dasar kepramukaan adalah: 

1. Iman dan taqwa kepadaTuhan Yang Maha Esa 

2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air,sesama hidup dan alam 

seisinya 

3. Peduli terhadap diri sendiri 

4. Taat kepada kode kehormatan pramuka 

d. Metode Kepramukaan 
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Metode kepramukaan adalah: 

1) Pengalaman kode kehormatan pramuka 

2) Belajar sambil melakukan  

3) Sistem berkelompok 

4) Kegiatan yang menantang dan mengikat serta mengandung 

pendidikan sesuai dengan perkembangan rohanidan jasmani 

anggota muda dan anggota dewasa muda 

5) Kegiatan di alam terbuka 

6) Sistem tanda kecakapan 

7) Sistem satuan terpisah untuk putera dan untuk puteri 

8) Kiasan dasar.
50

 

Dalam pendidikan kepramukaan menurut UU No. 12 Tahun 2010 

pasal 10 yang berbunyi: 

1. Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan 

menggunakan sistem among.  

2. Sistem among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang 

membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri 

dalam hubungan timbal balik antar manusia.  

3. Sistem among sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan:  

a. Di depan menjadi teladan;  

b. Di tengah membangun kemauan; dan  
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c. Di belakang mendorong dan memberikan motivasi 

kemandirian.
51

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan kepramukaan adalah suatu proses pembinaan dan 

pengembangan sepanjang hayat yang berkesinambungan atas kecakapan 

yang dimiliki peserta didik, baik dia sebagai pribadi maupun sebagai 

anggota masyarakat. Sasaran pendidikan dalam arti luas tersebut adalah 

menjadikan peserta didik sebagai manusia yang mandiri, peduli, 

bertanggung jawab dan berpegangan teguh pada nilai-nilai dan norma 

masyarakat. 

Proses pendidikan dalam kepramukaan terjadi pada saat peserta 

didik asik melakukan kegiatan yang menarik, menyenangkan, rekreatif dan 

menantang. Pada saat sedemikian itu, pembina Pramuka disela-sela 

kegiatan kepramukaan tersebut memberikan bimbingan dan pembinaan 

watak.
52

 

 

5. Kemandirian  

1. Pengertian Kemandirian 

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

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

kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata 
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dasar “diri” , maka pembahasan mengenai kemandirian tidak bisa lepas 

dari pembahasan tentang perkembangan diri itu sendiri, yang dalam 

konsep Carl Rogers disebut dengan istilah self, karena diri itu merupkan 

inti dari kemandirian. Konsep yang sering digunakan atau berdekatan 

dengan kemandirian adalah autonomy. 

Erikson menyatakan kemandirian adalah usaha untuk 

melepaskan diri dari orang tua dengan maksud untuk menemukan 

dirinya melalui proses mencari identitas ego, yaitu merupakan 

perkembangan ke arah individualitas yang mantap dan bediri sendiri. 

Kemandirian biasanya ditandai dengan kemampuan menentukan nasib 

sendiri, kreatif dan inisiatif, mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, 

mampu menahan diri, membuat keputusan-keputusan sendiri, serta 

mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh dari orang lain.
53

 

Kemandirian bukanlah berarti bebas tanpa membutuhkan 

bantuan orang lain. Bangsa Indonesia sebagai umat yang beragama 

yang mempunyai falsafah gotong royong, hidup berdampingan dengan 

tetangga yang penuh kerukunan, berbakti kepada kedua orang tua 

merupakan ciri khas manusia Indonesia dimanapun berada. 

Kemandirian yang dapat berkembang di Indonesia adalah kemandirian 

menggambarkan manusia taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
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Mandiri bukan berarti tidak dapat menerima masukan. Semua 

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

sendiri dalam berpikir, seperti : 

a. Memahami mana yang bersifat harus dan mana yang tidak harus 

b. Memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik 

c. Memahami mana yang perlu segera dan mana yang tidak perlu 

segera 

d. Memahami mana yang penting dan mana yang tidak penting 

Mereka yang memiliki pola pikir tersebut berarti telah 

memiliki kemandirian. Landasan yang dibuatnya dalam menentukan 

sikap merupakan hasil olah pikir sendiri, tidak didominasi orang lain; 

termasuk orang tua. Peran orang lain diposisikan hanya sebagai bahan 

pertimbangan. Kalau pun ada ide, saran, serta masukan atau pikiran 

orang lain, hanya dijadikan sebagai bahan masukan.
54

 

Dalam pandangan konformistik, kemandirian merupakan 

konformitas terhadap prinsip moral kelompok rujukan. Oleh sebab itu, 

individu yang mandiri adalah yang berani mengambil keputusan 

dilandasi oleh pemahaman akan segala konsekuensi dari tindakannya. 

Dengan demikian,dalam pandangan konformistik, pemahaman 
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mendalam tentang hukum moralitas menjadi faktor pendukung utama 

kemandirian.
55

 

2. Bentuk-bentuk Kemandirian 

Robert Havighurst membedakan kemandirian atas tiga bentuk 

kemandirian, yaitu: 

1. Kemandirian emosi, yaitu kemampuan mengontrol emosi sendiri dan 

tidak tergantungya kebutuhan emosi pada orang lain. 

2. Kemandirian ekonomi, yaitu kemampuan mengatur ekonomi sendiri 

dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang lain. 

3. Kemandirian intelektual, yaitu kemampuan untuk mengatasi 

berbagai masalah yang dihadapi. 

4. Kemandirian sosial, yaitu kemampuan untuk mengadakan interaksi 

dengan orang lain dan tidak tergantung pada aksi orang lain.
56

 

3. Kemandirian dalam Belajar 

Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktifitas belajar 

yang berlangsungnya lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan 

sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajar. 

Konsep kemandirian, dalam belajar bertumpu pada prinsip 

bahwa individu yang belajar hanya akan sampai kepada perolehan hasil 

belajar, mulai keterampilan, pengembangan penalaran, pembentukan 
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sikap sampai kepada penemuan diri sendiri, apabila ia mengalami 

sendiri dalam proses perolehan hasil belajar tersebut.
57

 

Kemandirian tidak otomatis tumbuh dalam diri seorang anak. 

Mandiri pada dasarnya merupakan hasil dari proses pembelajaran yang 

berlangsung lama. Mandiri tidak selalu berkaitan dengan usia. Bisa saja 

seorang anak sudah memiliki sifat mandiri kerena proses latihan atau 

karena faktor kehidupan yang memaksanya untuk menjadi mandiri. 

Tetapi tidak jarang seorang yang sudah dewasa,  tetapi tidak juga bisa 

hidup mandiri. Ia selalu tergantung kepada orang lain.
58

 

Pentingya kemandirian harus mulai ditumbuh kembangkan ke 

dalam diri anak sejak usia dini. Hal ini penting karena ada 

kecenderungan di kalangan orang tua sekarang ini untuk memberikan 

proteksi secara agak berlebihan terhadap anak-anaknya. Akibatnya, 

anak memiliki ketergantungan yang tinggi juga terhadap orang tuanya. 

Bukan berarti perlindungan orang tua tidak penting, tetapi yang 

seyogianya dipahami bahwa perlindungan yang berlebihan adalah 

sesuatu yang tidak baik. Sikap penting yang seharusnya dikembangkan 

oleh orang tua adalah memberi kesempatan yang luas kepada anak 

untuk berkembang dan berproses. Intervensi orang tua hanya dilakukan 
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kalau memang kondisi anak membutuhkan. Dengan cara demikian, 

kemandirian anak-anak diharapkan dapat terwujud.
59

  

Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin 

dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari 

campur tangan guru, namun guru selalu siap untuk ulur tangan apabila 

diperlukan. Selanjutnya, belajar sepanjang hayat hanya dapat 

diwujudkan apabila didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik mau 

dan mampu mandiri dalam belajar, karena adalah tidak mungkin 

seseorang belajar sepanjang hayatnya apabila selalu tergantung dari 

bantuan guru ataupun orang lain. 

Terdapat sejumlah asas yang memberi arah dalam merancang 

dan melaksanakan pendidikan, salah satunya yaitu asas kemandirian 

dalam belajar. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan 

menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator  dan 

motivator. Sebagi fasilitator, guru diharapkan menyediakan dan 

mengatur berbagai sumber belajar sedemikian sehingga memudahkan 

peserta didik berinteraksi dengan sumber-sumber tersebut. Sedang 

sebagai motivator, guru mengupayakan timbulnya prakarsa peserta 

didik untuk memanfaatkan sumber belajar itu. 

Terdapat beberapa strategi belajar-mengajar dan atau kegiatan 

belajar-mengajar yang dapat memberi peluang pengembangan 

kemandirian dalam belajar. Cara belajar siswa aktif (CBSA) merupakan 
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salah satu pendekatan yang memberi peluang itu, karena siswa dituntut 

mengambil prakarsa dan atau memikul tanggung jawab tertentu dalam 

belajar-mengajar di sekolah, umpamanya melalui lembaga kerja. 

Disamping itu, beberapa jenis kegiatan belajar mandiri akan sangat 

bermanfaat dalam mengembangkan kemandirian dalam belajar itu, 

seperti belajar melalui modul, paket belajar, pengajaran berprogram dan 

sebagainya.
60

 

4. Pentingnya Kemandirian Bagi Peserta Didik 

Pentingya kemandirian bagi peserta didik, dapat dilihat dari 

situasi kompleksitas kehidupan dewasa ini, yang secara langsung atau 

tidak langsung mempengaruhi kehidupan peserta didik. Pengaruh 

kompleksitas kehidupan terhadap peserta didik terlihat dari berbagai 

fenomena yang sangat membutuhkan perhatian dunia pendidikan, 

seperti perkelahian antar pelajar penyalah gunaan obat dan alkohol, 

perilaku agresif, dan berbagai perilaku menyimpang yang sudah 

mengarahkan pada tindak kriminal. Dalam konteks proses belajar, 

terlihat adanya fenomena peserta didik yang kurang mandiri dalam 

belajar, yang dapat menimbulkan gangguan mental setelah memasuki 

pendidikan lanjutan, kebiasaan belajar yang kurang (seperti tidak betah 

belajar lama atau belajar hanya menjelang ujian, membolos, 

menyontek, dan mencari bocoran soal-soal ujian). 
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Sunaryo Kartadinata menyebutkan beberapa gejala yang 

berhubungan dengan permasalahan kemandirian yang perlu mendapat 

perhatian dunia pendidikan, yaitu: 

a. Ketergantungan disiplin kepada kontrol luar dan bukan karena niat 

sendiri yang ikhlas. Perilaku seperti ini akan mengarah pada perilaku 

formalistik,ritualistik dan tidak konsisten, yang pada gilirannya akan 

menghambat pembentukan etos kerja dan etos kehidupan yang 

mapan sebagai salah satu ciri dari kualitas sumber daya kemandirian 

manusia. 

b. Sikap tidak peduli terhadap lingkungan hidup. Manusia mandiri 

bukanlah manusia yang lepas dari lingkungannya, melainkan 

manusia yang bertransenden terhadap lingkungannya. Ketidak 

pedulian terhadap lingkungan hidup merupakan gejala perilaku 

impulsif, yang menunjukkan bahwa kemandirian masyarakat masih 

rendah. 

c. Sikap hidup konformistis tanpa pemahaman dan konformistik 

dengan mengorbankan prinsip. Mitos bahwa segala sesuatunya bisa 

diatur yang berkembang dalam masyarakat menunjukkan adanya 

ketidak jujuran dalam berpikir dan bertindak serta kemandirian yang 

masih rendah.
61

 

5. Perkembangan Kemandirian Peserta Didik dan Implikasinya Bagi 

Pendidikan  
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Kemandirian adalah kecakapan yang berkembang sepanjang 

rentang kehidupan individu, yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

pengalaman dan pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan di sekolah 

perlu melakukan upaya-upaya pengembangan kemandirian peserta 

didik, di antaranya: 

9. Mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis, yang 

memungkinkan anak merasa dihargai. 

10. Mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan 

keputusan dalam berbagai kegiatan sekolah. 

11. Memberi kebebasan kepada anak untuk mengekplorasi lingkungan, 

mendorong rasa ingin tahu mereka. 

12. Penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan anak, 

tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lain. 

13. Menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak.
62

 

6. Cara untuk Membangun Kemandirian dalam Diri Anak 

Dalam melatih keberanian dan kemandirian anak tidak bisa 

instan, tapi memerlukan proses dan waktu. Karena itu, perlu 

menanamkan sikap kemandirian pada anak sedini mungkin, agar anak 

menjadi orang yang mandiri sejak kecil sampai kelak ia dewasa. Bila 

anak mandiri, anak akan percaya diri dimanapun ia berada. Begitu pula 

saat anak menghadapi masalah sehari-hari, dengan mudah persoalan 

tersebut akan diatasi tanpa harus bergantung kepada orang lain.  
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Berikut ini cara untuk membangun kemandirian pada anak, 

diantaranya: menumbuhkan percaya diri anak, memberikan tanggung 

jawab atau kepercayaan pada anak, memberi contoh, jangan memaksa, 

jangan terlalu membebani, menetapkan batasan dengan cepat, memberi 

kesempatan memilih, hargailah usahanya, jangan langsung menjawab 

pertanyaan, dorong untuk mencari alternatif, jangan patahkan 

semangatnya.
63

 

 

B. TELAAH PUSTAKA 

Agar penelitian ini dapat teruji kebenarannya secara empiris, maka 

diperlukan dukungan telaah pustaka hasil penelitian sebelumnya yang 

berkaitan dengan variabel penelitian ini. Untuk bahan telaah pustaka pada 

penelitian ini, penulis mengangkat dari sumber skripsi yaitu:  

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Iswahyudi dengan judul 

“Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Kepramukaan di MI 

Muhammadiyah Kasihan IV Tegalombo Pacitan Tahun Pelajaran 

2013/2014”, implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan 

kepramukaan di MI Muhammadiyah Kasihan IV menggunakan strategi 

sosialisasi, keteladanan, pembiasaan, dan penegakan kedisiplinan. Kegiatan 

yang dilakukan dalam mengimplementasikan pendidikan karakter melalui 

kegiatan kepramukaan, diantaranya: latiahan mingguan, perjusami, dan 
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perkemahan MI se-kecamatan. Dari kegiatan pramuka yang dilaksanakan di 

MI Muhammadiyah Kasihan IV, siswa memiliki kemampuan dalam berbagai 

bidang, diantaranya: menumbuhkan jiwa religius, menumbuhkan sikap 

disiplin dan tertib, menumbuhkan jiwa yang kreatif, memiliki semngat 

kebangsaan dan cinta tanah air (patriotis), dan menumbuhkan sikap bekerja 

sama.
64

 

Selain itu, ada penelitian lain yang dilakukan oleh Ahmad Hamdan 

Asyachowi dengan judul “Upaya Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Pai Pokok Bahasan Hukum Nun Mati/Tanwin Dan Mim 

Mati Melalui Model Information Search Penelitian Tindakan pada Siswa 

Kelas VII A SMP Negeri 31 Semarang Tahun Ajaran 2009/2010”, skripsi ini 

membahas tentang Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

membuktikan bahwa ada peningkatan kemandirian belajar yang memiliki 

dampak pada hasil belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran PAI melalui 

strategi pembelajaran berbasis PAIKEM tipe Information Search. 

Kemandirian ini dapat dilihat dari keaktifan dan kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. Pembelajaran berlangsung dengan semangat belajar 

yang tinggi dari siswa sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan efektif. 
65
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi  Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo. 

MIN Lengkong Sukorejo merupakan sebuah lembaga pendidikan 

tingkat dasar yang terletak di Kecamatan Lengkong Kabupaten Ponorogo. 

Berdirinya MIN Lengkong diawali ketika Mbah Lurah Mukhibat masih 

hidup rumahnya digunakan untukmengaji Al-Qur’an dan kitab kuning. 

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

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

dari Nampan mendirikan Madrasah Diniah, waktunya pada malam hari 

bertempt dirumah Mbah Siti Jamrosiyam. Guru-guru diniah di antaranya 

bapak H.Suroto, bapak Rohmat, bapak Habibullah. 

Pada perkembanganya bapak H. Suroto mempunyai ide mendirikan 

sekolah formal, ide-ide disampaikan kepada Mbah Siti Jamrosiyam dan 

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

dimusyawarahkan kepada masyarakat, terutama masyarakat Sambi dan 

Kidul Kali. Dengan berbagai alasan dan pertimbangan sehingga ide itu 

disetujui, pada tanggal 1 januari 1957 berdirilah MI PSM Desa Lengkong. 

Pendidikan itu berjalan dengan mengandalkan iuran donatur dari 

masyarakat, warga PSM yang berada di desa Lengkong. Tokoh perintis 

PSM di desa Lengkong yang patut diteladani adalah Mbah Lurah Mukhibat 
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yang diteruskan oleh istrinya, Ibu Jamrosiyam, Bapak H. Abdullah dan 

tokoh masyarakat yang lain, para tokoh pendiri MIN Lengkong memiliki 

niat yang suci dan perjuangan yang hebat untuk memajukan generasi yang 

akan datang dengan perjuangan ilmu dan pendidikan terhadap masyarakat. 

Pada tahun 1964 Mbah Sidik mewaqofkan sebidang tanah kepada 

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

perjuangan terasa sekali ketika MI PSM dipimpin oleh ibu Binti Sofiah 

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

acara hari besar islam, sekolah bersama masyarakat mengadakan peringatan 

di rumah Ibu Siti Jamrosiyam, misalnya, pada tahun 1964 pelepasan siswa-

siswa kelas 6 pertepatan dengan datangnya bulan Maulud kemudian Ibu 

Binti mengajak masyarakat mengadakan peringatan Maulud Nabi dan 

perpisahan secara meriah dengan mengadakan berbagai lomba. 

Dalam perjalanan pendidikan MI PSM menerima bantuan negeri 

dari Depag pada tahun 1966 yang bernama Bapak Faturrahman dari paju, 

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

Bapak Sjahwan dari lengkong. Kemudian pada tahun 1966 terjadi 

penggantian kepala sekolah dari Binti Sofiah ke Bapak Subakir. Tetapi 

Bapak Subakir pada tahun 1966 digantikan oleh Bapak Fatkhurrahman 

dalam perjalanan pendidikan di MI PSM akhirnya mengalami perubahan. 

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

tawaran dari Depag Pusat dengan perjanjian yang isinya Departemen 

Agama ingin menegerikan semua Madrasah PSM mulai jenjang MI sampai 
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dengan MA di seluruh Indonesia yang sudah memenuhi syarat, artinya 

punya kelas I s/d VI dan Depag membantu semua guru tetap dan difasilitasi, 

namun inventaris apa saja baik berupa tanah dan barang masih hak milik 

PSM yang dinegerikan. Pada tanggal 29 Juli pemerintah (Departemen 

Agama) memberikan SK penegerian.
66

 

2. Letak Geografis MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo. 

MIN Lengkong Ponorogo terletak di desa Lengkong Kecamatan 

Sukorejo Ponorogo. Kurang lebih 1 Km menuju ke arah Barat dari jembatan 

sekayu sampai perempatan belok ke utara sampai perempatan pohon ringin 

terus ke utara kurang lebih 1 KM ada makam dan papan nama MIN 

Lengkong masuk kearah  timur kurang lebih sekitar 300 meter. Tepatnya 

MIN Lengkong berada di sebelah utara jalan, tepatnya di jalan Imam Muhyi 

No. 120 desa Lengkong kecamatan Sukorejo Ponorogo. 

Adapun batas-batasnya adalah: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Kranggan. 

b. Sebelah selatan tepat berbatasan dengan desa Nambangrejo. 

c. Sebelah barat berbatasan dengan desa Sukorejo 

d. Sebelah timur berbatasan dengan sungai. 

Lingkungan alam sekitar MIN Lengkong memberikan suasana 

belajar yang menguntungkan karena sekolahan tersebut jauh dari jalan raya, 
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sehingga kegiatan pembelajaran tidak terganggu oleh bisingya suara 

kendaraan bermotor.
67

 

3. Visi, Misi danTujuan MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo. 

a. Visi MIN Lengkong Sukorejo 

“Terwujudnya Madrasah yang Islami, berprestasi, dan mampu 

menyesuaikan dengan dinamika pendidikan”  

Indikator Visi: 

1) Berprestasi dalam pembentukan anak yang berkepribadian muslimah 

2) Berprestasi dalam ujian akhir 

3) Berprestasi dalam proses kegiatan mengajar 

4) Berprestasi dalam mengikuti lomba baik bidang akademik maupun 

non akademik 

5) Bereprestasi dalam melaksanakan kedisiplinan sekolah  

6) Memiliki lingkungan madrasah yang nyaman dan kondusif untuk 

belajar 

7) Memiliki karakteryang tangguh.  

b. Misi MIN Lengkong Sukorejo 

1) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan menuju anak saleh serta 

ketat dan berkelanjutan  

2) Melaksanakan pembelajaran kurikulum maupun ekstrakurikuler 

secara efektif 

3) Menumbuhkan semangat keunggulan kepada semua warga madrasah 
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4) Menumbuhkan semangat percaya diri, disiplin dan mampu 

berkomunikasi dengan sesama baik di madrasah maupun di luar 

madrasah 

5) Menciptakan lingkunan madrasah yang aman, sehat, bersih, dan 

indah 

6) Membantu setiap siswa untuk mengenali dan mengembangkan 

potensi dirinya (di bidang seni dan olahraga) sehingga dapat  

dikembangkan secara optimal 

7) Menanamkan nilai-nilai budi pekerti, dan nilai-nilai luhur bangsa, 

baik di madrasah, di rumah maupun di masyarakat.  

c. Tujuan MIN Lengkong Sukorejo 

Selama satu tahun pelajaran MIN Lengkomg dapat: 

1) Mengamalkan ajaran agama hasil proses pembelajaran dan kegiatan 

pembiasaan melalui kegiatan baca tulis AL-Qur’an, hafalan surat-

surat pendek, sholat berjamaah, pengajian agama. 

2) Meraih prestasi akademik maupun non akademik minimal di tingkat 

kecamatan. 

3) Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai 

bekal melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

4) Meningkatkan kepedulian dan kesadaran warga madrasah terhadap 

keamanan, kebersihan, dan keindahan  dari tahun sebelumnya. 

5) Menjadikan madrasah yang diminati masyarakat sehingga animo 

siswa baru meningkat di banding tahun sebelumnya. 
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6) Mengembangkan KTSP dengan dilengkapi silabus tiap mata 

pelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar Kegiatan 

Siswa, dan Sistem Penilaian. 

7) Mengembangkan program-program pengembangan diri beserta serta 

jadwal pelaksanaannya. 

8) Mengikutsertakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam 

pelatihan peningkatan profesionalitasmelalui kegiatan Kelompok 

Kinerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), 

PTBK, PTK, Lomba-lomba, Seminar, Workshop, Kursus Mandiri, 

Demand Driven dan kegiatan lain yang menunjang profesionalisme. 

9) Memenuhi kebutuhan sarana prasarana kegiatan pembelajaran 

(Ruang media, perpustakaan, media pembelajaran Matematika, IPA 

dan IPS, dan Laboratorium Keterampilan) serta sarana penunjang 

berupa tempat ibadah, kebun sekolah, tempat parkir, kantin sekolah, 

lapangan olahraga dan WC sekolah dengan mengedepankan skala 

prioritas. 

10) Mengoptimalkan pelayanan administrasi dan management 

madrasah.
68

  

 

 

4. Struktur Organisasi MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo. 
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Struktur organisasi sekolah MIN Lengkong telah terstruktur dengan 

baik dan masing-masing anggotanya mengelola tugasnya dengan penuh 

tanggung jawab, mulai dari kepala sekolah, komite sekolah, bendahara, 

pengelola perpustakaan, kepala tata usaha, wali kelas serta guru kelas. 

Adapun struktur MIN Lengkong Sukorejo dapat dilihat pada lampiran.
69

 

5. Sarana dan Prasarana MIN Lengkong Sukorejo. 

Guna menunjang peningkatan mutu pendidikan dan menggali bakat 

peserta didik di MIN Lengkong Sukorejo diperlukan adanya sarana dan 

prasarana pendidikan yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang 

ada di MIN Lengkong Sukorejo adalah gedung sekolah yang memadai, 

lapangan olahraga, laboratorium komputer, laboratorium IPA, perpustakaan, 

ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang kantor guru, ruang UKS, ruang 

kesenian, mushola, ruang koperasi, kamar mandi, gudang, dapur dan 

semuanya itu dalam keadaan baik.
70

  

6. Keadaan Guru dan Siswa MIN Lengkong Sukorejo. 

Guru atau Pendidikan adalah orang dewasa yang bertanggung 

jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam 

perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, 

mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk sosial dan sebagai 

individu yang sanggup berdiri sendiri. Berdasarkan tinjauan peneliti di 

lapangan jumlah guru dan karyawan di MIN Lengkong Sukorejo pada tahun 

ajaran 2014/2015 ada 15 orang. Dari jumlah tersebut 10 orang sudah 
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menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Sedangkan 5 orang masih berstatus 

GTT. Untuk tenaga administrasi berjumlah satu orang. Petugas 

perpustakaan satu orang dan untuk penjaga sekolah satu orang. Tenaga 

Pengajar di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo sebagian besar adalah 

Sarjana (S-I). 

Sedangkan peserta didik atau siswa-siswi di MIN Lengkong 

Sukorejo berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan jumlah 

siswa-siswi pada tahun pelajaran 2014/2015 ada 159 siswa. Dengan rincian 

kelas I sebanyak 30 siswa, kelas II sebanyak 28 siswa, kelas III sebanyak 21 

siswa, kelas IV sebanyak 28 siswa, kelas V sebanyak 28 siswa, kelas VI 

sebanyak 24 siswa.
71

 

7. Kegiatan MIN Lengkong Sukorejo. 

Sebagai suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan, MIN 

Lengkong Sukorejo mempunyai visi, misi dan tujuan yang menghasilkan 

lulusan yang berkepribadian islami, berprestasi, mampu menyesuaikan 

dinamika pendidikan, yang memiliki karakter, keterampilan, kecakapan, dan 

pengetahuan yang memadai untuk mengembangkan potensi diri secara 

optimal. 

Untuk mendukung hal tersebut di MIN Lengkong Sukorejo 

melaksanakan kegiatan lain diluar kegiatan belajar mengajar, seperti 

ekstrakurikuler pramuka, drum band, kaligrafi, musik. 
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B. Deskripsi  Data Khusus 

1. Data Mengenai Pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan di MIN 

Lengkong Sukorejo Ponorogo 

Dalam kegiatan pramuka sendiri tentunya ada berbagai kegiatan 

yang sangat menarik dan menyenangkan, yang diajarkan kakak pembina 

ke para anggota pramuka. Di MIN Lengkong Sukorejo sendiri ada 

berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan, seperti bernyanyi, tepuk, yel-yel, 

semaphore, sandi-sandi morse, PBB. Sebagaimana yang di ungkapkan 

oleh ibu Siti Qomariyah selaku pembina pramuka di MIN Lengkong 

Sukorejo Ponorogo. Berikut pernyataan ibu Siti Qomariyah : 

Kegiatan  pramuka seperti berkemah, dalam kegiatan perkemahan sendiri ada 

kegiatan penjelajahan, pionering, lomba-lomba, upacara pembukaan, masak, 

api unggun, dan outbond.
72

 

 

Berdasarkan hasil observasi  pelaksanaan kegiatan kepramukaan 

di MIN Lengkong Sukorejo dilaksanakan setiap satu minggu sekali pada 

hari sabtu dimulai pukul 08.45-10.00 WIB. Hal yang sama diungkapkan 

oleh ibu Siti Qomariyah: 

Kegiatan pramukanya dimulai dari jam 08.45 WIB, dilanjutkan dengan 

pengajaran materi, permainan serta yel-yel dan bernyanyi sampai jam 10.00 

WIB anggota (siswa) di peristirahatkan.
73

 

 

Untuk mengembangkan sikap kemandirian pada anak sendiri bisa 

dengan berbagai kegiatan diantaranya melalui materi pionering yang 

dilakukan secara berkelompok, penghafalan sandi-sandi dengan waktu 

                                                           
72

 Lihat Lampiran Transkip Wawancara  Nomor: 05/W/28-III/2015.  
73

 Ibid. 



68 
 

 

yang telah ditentukan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Siti 

Qomariyah selaku pembina pramuka sebagai berikut: 

Materi yang diberikan sesuai desngan golongan (disesuaikan dengan buku 

SKU), meliputi materi sandi-sandi, PBB, materi tentang sejarah berdirinya 

pramuka.
74

 

 

Dalam pelaksanaan latihan pramuka, pembina pramuka selalu 

menggunakan metode-metode yang menarik dan menyenangkan dalam 

setiap latihan rutin, hal ini sangat perlu guna menanamkan dan 

mengamalkan kode kehormatan pramuka yakni Tri Satya dan Dasa 

Dharma pada setiap anggotanya. Hal yang sama diungkapkan oleh 

pembina pramuka: 

Metode yang saya gunakan sesuai dengan metode kepramukaan, seperti 

diskusi, berkelompok, bercerita, permainan, soal kuis. Karena kalau siswa 

selalu diberi materi secara tertulis akan cepat bosan, oleh sebab itu saya selalu 

menggunakan metode yang menarik dan menyenangkan saat proses kegiatan 

pramuka berlangsung.
75

 

 

Kegiatan yang dirasa mendukung untuk mengembangkan 

kemandirian siswa MIN Lengkong Sukorejo diantaranya dengan kegiatan 

latihan rutin, perkemahan, penjelajahan dan lomba. 

Dalam pelaksanaan kegiatan latihan rutin siswa diberi berbagai 

materi tentang kepramukaan. Adapun materi ataupun kegiatan 

kepramukaan yang diberikan kakak pembina  MIN Lengkong Sukorejo di 

antaranya permainan, semaphore, tugas mengerjakan soal sandi-sandi, 

PBB (Peraturan Baris Berbaris), membuat pionering kemudian dilatih 

menjadi petugas upacara dan perkemahan. Dengan adanya kegiatan itu 

                                                           
74

 Ibid. 
75

 Ibid. 



69 
 

 

siswa akan dilatih kemandirian dalam menjalankan tugas. Sebagaimana 

yang diutarakan ibu Siti Qomariyah bahwasanya sikap mandiri siswa dapat 

dikembangkan melalui pemberian tugas baik individu maupun kelompok. 

Kegiatan kepramukaan yang menumbuhkan kemandirian siswa, yaitu ketika 

diberi tugas membuat pionering, dilatih menjadi petugas upacara, kemudian 

ada tugas-tugas yang bisa menciptakan anak lebih kreatif dan mandiri 

diantaranya seperti kegiatan perkemahan. karena selama di bumi perkemahan 

anak-anak tidak boleh bermanja-manjaan atau tergantung pada orang lain. 

Contohnya saja ketika penjelajahan, mengerjakan tugas-tugas dari pembina 

pramuka, mencuci piring setelah makan. Itu adalah salah satu pendidikan 

kepramukaan yang mendidik anak biar mandiri. Karena dengan adanya itu 

semua anak akan terbiasa maka terbentuklah kemandirian tersebut.
76

 

 

Di dalam pendidikan kepramukaan ada kegiatan-kegiatan seperti 

perkemahan, hal yang sama diungkapkan oleh ibu Siti Qomariyah 

bahwasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perkemahan 

diantaranya sebagai berikut: 

Kegiatan dalam perkemahan seperti mendirikan tenda. Setiap siswa dilatih 

mandiri seperti dalam hal kegiatan memasak, sholat berjamaah, pengisian buku 

SKU, dan senam pagi.
77

  

 

Hal ini diperkuat dengan hasil dokumentasi yang di dapatkan di 

MIN Lengkong Sukorejo menunjukkan bahwa di perkemahan terdapat 

berbagai kegiatan-kegiatan diantaranya adalah mendirikan tenda, 

penjelajahan, pionering, memasak, mengerjakan tugas, perlombaan.  

Dan dalam kegiatan penjelajahan kerja sama kelompok sangatlah 

penting guna menyelesaikan rute perjalanan yang ditemukan tanpa harus 

tersesat karena petunjuk arah hanya berupa simbol-simbol tertentu, seperti 

gambar anak panah atau petunjuk simbol yang lainnya. Setiap regu harus 

menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan secara mandiri tidak 
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boleh menyontek atau mencontoh punya kelompok temen lainnya. 

Sebagaimana penjelasan dari ibu Siti Qomariyah selaku pembina pramuka 

sebagai berikut: 

Dalam perkemahan sendiri ada kegiatan penjelajahan, sebelum penjelajahan 

siswa diberi lembar tugas berupa pertanyaan. Disitu siswa bisa berlatih tentang 

bagaimana supaya bisa mandiri tidak boleh menyontek ataupun mencontoh 

kelompok lainnya.
78

 

 

2. Data Mengenai Peran Pendidikan Kepramukaan dalam 

Meningkatkan Kemandirian Siswa di MIN Lengkong Sukorejo 

Ponorogo 

Kemandirian pribadi seorang anak merupakan bagian karakter 

seseorang yang bisa dilatih dan dibina. Sebagaimana pernyataan dari 

kepala sekolah di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo bapak Tulus 

bahwasanya pelatihan dan pembinaan kemandirian pribadi anak itu salah 

satunya bisa dengan kegiatan kepramukaan. Dimana pendidikan 

kepramukaan merupakan kegiatan yang bisa membentuk karakter anak 

menjadi lebih disiplin, tanggung jawab dan mandiri terhadap apa yang 

telah dijalaninya, dan memberikan peran yang sangat positif. Seperti yang 

diungkapkan beliau sebagai berikut: 

Perannya pendidikan kepramukaan sangat positif dan sangat bagus artinya 

pihak sekolah yakin walaupun belum ada penelitian tentang masalah tersebut 

melalui pendidikan kepramukaan bisa meningkatkan kemandirian siswa. Itu 

terbukti pada saat siswa mengerjakan tugas-tugas siswa mengerjakan sendiri 

tidak tergantung pada orang lain.
79

 

 

Dalam kegiatan kepramukaan bermanfaat untuk membangun 

akhlak siswa menjadi lebih baik, berbudi pekerti, tangguh, percaya diri, 
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mandiri, disiplin, inovatif, bertanggung jawab, rukun, serta memiliki 

kesetiakawanan. Salah satu yang penting dalam membangung peradaban 

bangsa yang lebih baik adalah membangun karakter para kaum muda. 

Pembangunan karakter tersebut bisa melalui pendidikan kepramukaan 

dengan berbagai jenis latihan dan keterampilan. Hingga nantinya akan 

memberikan manfaat yang baik bagi siswa. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh bapak Sufyan Alimuddin selaku guru kelas di MIN 

Lengkong Sukorejo Ponorogo sebagai berikut: 

Siswa lebih mandiri, bertanggungjawab, lebih disiplin dalam waktu, saat diberi 

tugas bisa menyelesaikan sesui dengan waktu yang telah ditentukan, lebih 

berani tampil di depan kelas, tidak malu-malu dan juga lebih mandiri tidak 

boleh menyontek maupun mencontoh jawaban teman lainnya dalam 

mengerjakan tugas-tugas tersebut.
80

 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Tulus selaku kepala 

sekolah yakni: 

Dengan siswa mengikuti kegiatan pramuka ini, dapat menumbuhkan mental 

siswa, biasanya anak yang mengikuti kegiatan pramuka mentalnya lebih kuat 

dibandingkan yang tidak mengikuti kegiatan pramuka. Selain itu siswa dibekali 

skill kepramukaan, karakter anak terbentuk dari kegiatan pramuka seperti 

kreatifitas, kepemimpinan, tanggung jawab, kemandirian.
81

  

 

Dengan mengikuti kegiatan kepramukaan karakter kemandirian 

siswa sudah terpupuk cukup baik. Terbukti dengan kesadaran siswa untuk 

mengerjakan tugas sekolah seperti PR dan ulangan dikerjakan secara 

mandiri sesuai dengan kemampuan mereka. Walaupun terkadang mereka 

masih bertanya baik kepada teman atau guru pada saat mengerjakannya. 
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Seperti yang diungkapkan oleh bapak Sufyan Alimuddin selaku guru kelas 

sebagai berikut: 

Cukup baik, saat siswa diberi tugas untuk mengerjakan soal, siswa mampu 

mengerjakan secara mandiri dan menyelesaikannya sesuai dengan kemampuan 

mereka.
82

   

 

Kemandirian siswa dalam hal menjaga lingkungan kelas juga 

sudah cukup baik, sebagaimana yang diajarkan didalam kegiatan 

kepramukaan bahwasannya seorang pramuka harus perduli dan mencintai 

lingkungan sekitar. Walupun terkadang masih ada siswa yang membuang 

sampah sembarangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Sufyan 

Alimuddin selaku guru kelas. 

Baik mbak, siswa mempunyai kesadaran untuk menjalankan jadwal piket 

mereka secara teratur, untuk siswa yang piket selalu datang lebih awal, untuk 

membersihkan ruang kelas dan merapikan bangku-bangku, selain itu setiap 

siswa selalu membuang sampah pada tempatnya, tanpa disuruh karena hal ini 

sudah menjadi kebiasaan mereka dan juga karena rasa kemandiriannya sudah 

melekat pada diri mereka mbak. Selain itu sekolah juga mengadakan bersih-

bersih semua kelas waktu mau mengadakan UAS, semua siswa membersihkan 

ruang kelas, jendela, dan menata bangku. Dan setiap siswa sudah mempunyai 

kesadaran untuk membagi tugas-tugas mereka.
83

  

 

Dari uraian di atas siswa mempunyai kemandirian untuk 

mengerjakan tugas-tugas. Sehingga secara tidak langsung hal ini akan 

mengajarkan sikap mandiri siswa untuk dapat lebih berkembang.  

Dari kegiatan kepramukaan seperti perkemahan, penjelajahan, 

tugas-tugas mempunyai dampak positif. Dari kegiatan tersebut akan 

memberikan dampak melatih kerjasama, tanggung jawab dan kemandirian 

siswa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Sumarsi selaku orang tua 

siswa MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo sebagai berikut: 
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Dengan anak saya mengikuti pendidikan kepramukaan bisa melatih dan 

mendidik anak saya lebih disiplin mbak, mendidik untuk lebih bertanggung 

jawab dengan apa yang telah dikerjakan, melatih dan mendidik jiwa mandiri 

anak mbak.
84

  

 

Hal yang sama diungkapkan oleh ibu Sri Wiyanti selaku orang tua 

siswa MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo yaitu: 

Dengan anak saya mengikuti pendidikan kepramukaan bisa lebih mandiri 

mbak, contohnya saja mandiri pada waktu mengerjakan PR ya walaupun 

sesekali dia bertanya tapi tidak semua dia tanyakan hanya yang tidak dipahami 

saja mbak, dan juga dapat mendidik jiwa anak lebih mandiri.
85

  

 

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti 

mengenai kemandirian siswa di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo. Di 

mana siswa bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu sesuai dengan 

arahan pembina pramuka. Pembina pramuka juga mengatakan bahwa pada 

waktu kegiatan memasak yang merupakan salah satu kegiatan dalam 

perkemahan, dari pihak sekolah tidak menyediakan makanan, oleh sebab 

itu setiap kelompok mempersiapkan diri untuk memasak tanpa disuruh 

harus ada kesadaran dari siswa itu sendiri. Sehingga secara tidak langsung 

sikap kemandirian siswa sudah berkembang. 

Dari kegiatan-kegiatan pramuka di MIN Lengkong Sukorejo 

Ponorogo yang sudah diterapkan memberikan dampak positif bagi siswa 

diantaranya siswa lebih mandiri, peduli dengan teman yang sedang 

kesusahan, menjenguk teman yang sakit, kesetiakawanan. Hal ini 

berdasarkan penjelasan dari bapak Tulus selaku kepala sekolah sebagai 

berikut: 
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Kegiatan-kegiatan pramuka yang telah dilaksanakan diantaranya: 

1. Shalat dhuhur berjamaah  

2. Memberi salam  

3. Datang kesekolah tepat waktu  

4. Menolong dan menengok teman yang sakit 

5. Melaksanakan tugas dan memberi laporan saat sudah selesai melaksakan 

tugas, dengan hasil tugas benar adanya tidak menyontek 

6. Perkemahan 

7. Penjelajahan.
86

 

 

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, siswa menunjukkan 

tingkat kemandirian mereka sudah cukup baik, terbukti pada saat siswa 

ketika dikasih soal untuk dikerjakan siswa mengerjakan soal tersebut 

secara mandiri tidak menyontek atau mencontoh teman lainnya, kesadaran 

dan kebiasaan akan kebersihan kelas dan lingkungan sekolah salah satunya 

dengan tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu ketika ibu guru 

menjelaskan pelajaran siswa selalu memperhatikan dengan tidak ramai 

sendiri. Siswapun mampu menyelesaikan tugas yang diberikan pembina 

pramuka sesui dengan waktu yang telah ditentukan. 

Dengan siswa mengikuti pendidikan kepramukaan banyak 

manfaat yang didapat siswa. Seperti halnya yang diungkapkan oleh ibu 

Sumarsi selaku orang tua siswa sebagai berikut: 

Semenjak anak saya ikut pramuka mbak, anak saya itu lebih percaya diri, anak 

saya itu dulu selalu malu-malu, selain itu membuat anak saya bisa lebih 

disiplin mbak.
87

  

 

Hal lain juga diungkapkan oleh ibu Sri Wiyanti. 

Manfaatnya bagi anak saya itu mbak, anak saya lebih mandiri contohnya saja 

kalau pada saat anak saya bangun tidur itu tempat tidurnya di rapiin sendiri, 

selesai makan piringya juga langsung dicuci sendiri tanpa harus disuruh, 

manfaatnya banyak mbak kalau buat anak saya.
88
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Tujuan yang diharapkan pihak sekolah dengan diadakannya 

latihan rutin pendidikan kepramukan adalah agar siswanya menjadi anak 

yang mandiri tidak selalu tergantung pada orang lain. Seperti halnya yang 

dituturkan oleh bapak Tulus sebagai berikut: 

Tujuan yang diharapan  oleh pihak sekolah dengan pendidikan kepramukaa ini 

adalah siswa yang tamat di MIN Lengkong Sukorejo memiliki keterampilan, 

anak-anak yang tentunya juga bisa menjadi manusia yang bisa hidup bersosial, 

disiplin, taat hukum, menjungjung tinggi nilai-nilai bangsa dan bermasyarakat, 

peduli terhadap lingkungan seperti yang diajarkan dalam dasa dharma, 

mempunyai skill serta membentuk karakter mandiri siswa.
89

   

 

 

3. Data Mengenai Hambatan Pendidikan Kepramukaan dalam 

Meningkatkan Kemandirian Siswa di MIN Lengkong Sukorejo 

Ponorogo 

Dalam mengikuti pendidikan kepramukaan untuk meningkatkan 

kemandirian siswa di MIN Lengkong Sukorejo terdapat hambatan-

hambatan. Hambatan-hambatan tersebut meliputi hambatan intern dan 

hambatan ekstern. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Muh Mahmud 

selaku pembina pramuka di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo sebagai 

berikut: 

Hambatan-hambatan tersebut ada dua mbk, yang pertama hambatan intern dan 

yang kedua hambatan ekstern. Hambatan yang pertama yaitu hambatan intern 

seperti siswa kurang bersemangat, kurangnya motivasi juga mempengaruhi, 

minat dari siswa itu sendiri, dan keinginan siswa untuk berubah menjadi 

mandiri itu juga kurang mbak. Hambatan yang kedua yaitu hambatan ekstern 

yang meliputi hambatan dari keluarga, lingkungan, media elektronik, pengaruh 

teman, dan cuaca mbak.
90
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Hal yang sama juga diungkapkan oleh Vivien selaku siswa di 

MIN Lengkong Sukorejo Ponororgo yaitu: 

Hambatannya waktu saya mengikuti pendidikan kepramukaan itu malez mbak 

tidak punya semangat, diajak teman mbak, katanya g usah ikut aja terus 

terkadang ya hujan mbk jadinya ya malez.
91

 

 

Dari hambatan-hambatan tersebut pendidikan kepramukaan juga 

mempunyai banyak manfaat yang didapat siswa pada waktu mengikuti 

pendidikan kepramukaan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Muh 

Mahmud selaku pembina pramuka. 

Manfaatnya banyak mbak, seperti pada saat siswa diberi tugas untuk 

mengerjakan soal, siswa mampu mengerjakan secara mandiri dan 

menyelesaikannya sesuai dengan kemampuan mereka, terus siswa juga 

mempunyai kesadaran untuk menjalankan jadwal piket tanpa disuruh oleh 

orang lain, percaya diri, disiplin, bertanggung jawab, dan membentuk jiwa 

mandiri anak.
92

 

 

Dari uraian di atas siswa memiliki manfaat kemandirian, seperti 

halnya yang di ungkapkan oleh Vivien selaku siswa sebagai berikut: 

Manfaatnya banyak mbak,lebih percaya diri, disiplin dalam waktu, tambah 

pengalaman waktu ikut lomba, bertanggungjawab dan juga mandiri, apa lagi 

waktu perkemahan saya yang dulunya gak bisa masak jadi bisa masak.
93

 

 

Dengan demikian siswa mengikuti pendidikan kepramukaan akan 

menjadikan siswa lebih disiplin, tanggap, tangguh, kreatif, bertanggung 

jawab dan mandiri. Guna menjadi generasi muda pembangun bangsa yang 

lebih baik. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Analisis Tentang Pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan di MIN 

Lengkong Sukorejo Ponorogo 

Dalam tahap pelaksanaan di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo tahun 

pelajaran 2014/2015 berupaya untuk menjalankan organisasinya secara 

professional baik  dalam bidang kurikuler maupun dalam bidang 

ekstrakurikuler, adapun salah satu kegitan ekstrakurikuler yang menjadi 

bidang garapanya yaitu kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan. 

Dalam pelaksanaanya, pendidikan kepramukaan diberikan guna 

mendukung pembentukan karakter pada anak, kegiatan pramuka di MIN 

Lengkong Sukorejo rutin diadakan setiap hari sabtu mulai jam 08.45-10.00 

WIB. Sehingga hampir keseluruhan siswa mengkuti kegiatan kepramukaaan. 

Adapun bentuk-bentuk kegiatan kepramukaan diantaranya: perkemahan, 

kegiatan latihan rutin, upacara, api unggun, penjelajahan, lomba, dan 

penugasan.  

Pembina pramuka MIN Lengkong Sukorejo sudah menyampaikan 

materi secara menarik, rekreatif, menantang, dan menyenangkan, selain itu 

disela-sela kegiatan pembina pramuka memberikan pembinaan karakter pada 

anak. Terutama penanaman karakter kedisiplinan, tanggung jawab dan 

kemandirian pribadi anak. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari pembina 

pramuka MIN Lengkong Sukorejo bahwasanya kegiatan kepramukaan 

merupakan kegiatan yang bisa membentuk karakter anak menjadi lebih 
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disiplin dan mandiri. Pihak sekolah MIN Lengkong Sukorejo yakin bahwa 

dengan siswa aktif mengikuti kegiatan kepramukaan dapat meningkatkan  

kemandirian siswa. 

Pelaksanaan pendidikan kepramukaan yang dapat meningkatkan 

kemandirian siswa MIN Lengkong adalah kegiatan upacara, PBB, pionering, 

penerimaan materi kepramukaan dan tugas-tugas, perlombaan, perkemahan 

dan penjelajahan. Dari kegiatan dan penugasan yang diselesaikan siswa 

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

pada diri siswa. 

Hasil temuan ini sesuai dengan pendapat Andri Bob Sunardi yang 

mengemukakan bahwa kepramukaan sebagai proses pendidikan sepanjang 

hayat merupakan pendidikan yang menggunakan cara yang kreatif, rekreatif, 

dan edukatif dalam mencapai tujuan dan seterusnya. Kegiatan harus dirasakan 

peserta didik sebagai suatu yang menyenangkan dan tidak menjenuhkan, 

sehingga diharapkan peserta didik akan berkembang memantapkan mental, 

fisik, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, rasa ingin tahu sosial spiritual 

dan emosional. Berbagai kegiatan kepramukaan disampaikan dengan 

menggunakan metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara 

belajar progresif melaui: Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka, belajar 

sambil melakukan, sistem berkelompok, kegiatan yang menantang dan 

meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan 

rohani dan jasmani peserta didik, kegiatan di alam terbuka, sistem tanda 



79 
 

 

kecakapan, sistem satuan terpisah untuk putera dan untuk puteri, sistem 

among, dan kiasan dasar.
94

  

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hasil 

penelitian yang dilakukan peneliti menguatkan teori Andri Bob Sunardi yang 

menjelaskan tentang metode kepramukaan, yang meliputi Pengamalan Kode 

Kehormatan Pramuka, belajar sambil melakukan, sistem berkelompok, 

kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang 

sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik, kegiatan di 

alam terbuka, sistem tanda kecakapan, sistem satuan terpisah untuk putera dan 

untuk puteri, sistem among, dan kiasan dasar.  

 

B. Analisis Tentang Peran Pendidikan Kepramukaan dalam Meningkatkan 

Kemandirian Siswa di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo 

Kemandirian pribadi seorang anak merupakan bagian karakter 

seseorang yang bisa dilatih dan dibina. Sebagaimana pernyataan dari kepala 

sekolah di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo bahwasanya pelatihan dan 

pembinaan kemandirian pribadi anak itu salah satunya bisa dengan pendidikan 

kepramukaan. Dimana peran pendidikan kepramukaan memberikan peran 

yang sangat positif dan bagus membentuk karakter anak menjadi lebih  

disiplin, percaya diri, mampu bekerja sendiri, mengerjakan tugas dengan baik, 

tanggung jawab dan juga mandiri terhadap apa yang telah dijalaninya. 
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Dalam pendidikan kepramukaan di MIN Lengkong Sukorejo 

mempunyai tujuan yang diharapkan oleh pihak sekolah adalah siswa yang 

tamat di MIN Lengkong Sukorejo memiliki keterampilan, anak-anak yang 

tentunya juga bisa menjadi manusia yang bisa hidup bersosial, disiplin, taat 

hukum, menjungjung tinggi nilai-nilai bangsa dan bermasyarakat, peduli 

terhadap lingkungan seperti yang diajarkan dalam dasa darma, mempunyai 

skill serta membentuk karakter mandiri siswa. 

Hasil temuan ini sesuai dengan teori cara membangun kemandirian 

anak bahwa dalam melatih keberanian dan kemandirian anak tidak bisa instan, 

tapi memerlukan proses dan waktu. Karena itu, perlu menanamkan sikap 

kemandirian pada anak sedini mungkin, agar anak menjadi orang yang 

mandiri sejak kecil sampai kelak ia dewasa. Bila anak mandiri, anak akan 

percaya diri dimanapun ia berada. Begitu pula saat anak menghadapi masalah 

sehari-hari, dengan mudah persoalan tersebut akan diatasi tanpa harus 

bergantung kepada orang lain. Untuk membangun kemandirian anak tersebut 

membutuhkan cara yaitu dengan cara menumbuhkan percaya diri anak, 

memberikan tanggung jawab atau kepercayaan pada anak, memberi contoh, 

jangan memaksa, jangan terlalu membebani, menetapkan batasan dengan 

cepat, memberi kesempatan memilih, hargailah usahanya, jangan langsung 

menjawab pertanyaan, dorong untuk mencari alternatif, jangan patahkan 

semangatnya. 

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hasil 

penelitian yang dilakukan peneliti menguatkan teori  yang menjelaskan 
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tentang cara membangun kemandirian anak, yang meliputi (1) menumbuhkan 

percaya diri anak, (2) memberikan tanggung jawab atau kepercayaan pada 

anak, (3) memberi contoh, (4) jangan memaksa, (5) jangan terlalu membebani, 

(6) menetapkan batasan dengan cepat, (7) memberi kesempatan memilih, (8) 

hargailah usahanya, (9) jangan langsung menjawab pertanyaan, (10) dorong 

untuk mencari alternatif, (11) jangan patahkan semangatnya. 

 

C. Hambatan dalam Pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan dalam 

Meningkatkan Kemandirian Siswa di MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo 

Kegiatan pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di MIN 

Lengkong Sukorejo Ponorogo termasuk jenis kegiatan ekstrakurikuler yang 

bersifat rutin yang dilaksanakan setiap hari sabtu pagi pukul 08.45 WIB. 

Tentu saja dalam proses penyelenggaraannya memerlukan dukungan dari 

berbagai unsur dan pihak agar berjalan sesuai dengan harapan yang 

diinginkan.  

Adanya peserta didik yang berminat untuk ikut mengikuti kegiatan ini 

merupakan faktor pendorong terlaksananya kegiatan kepramukaan. Minat 

peserta didik yang besar untuk mengikuti kegiatan ini dapat memperlancar 

proses menumbuhkan kemandirian siswa melalui peraturan yang ditetapkan 

pembina, bentuk-bentuk kegiatan yang diberikan dan metode yang digunakan 

dalam memberikan materi juga menjadi faktor pendorong siswa tertarik untuk 

mengikuti kegiatan kepramukaan. 
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Dari hasil penelitian ada beberapa hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaan kemandirian. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari pembina 

pramuka dan salah satu siswa MIN Lengkong Sukorejo bahwasanya dalam 

kegiatan kepramukaan memiliki dua hambatan yaitu hambatan intern dan 

hambatan ekstern. Hambatan intern yaitu kurangnya minat, motivasi, 

semangat, keinginan peserta didik untuk berubah menjadi mandiri sedangkan 

hambatan ekstern yaitu keluarga, lingkungan, media elektronik, dan cuaca. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Peran 

Pendidika Kepramukaan Dalam Meningkatkan Kemandirian Siswa di 

MIN Lengkong Sukorejo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan pembentukan karakter mandiri di MIN Lengkong 

Sukorejo Ponorogo diberikan dalam bentuk kegiatan yang menarik, 

menantang, dan menyenangkan yaitu melalui pendidikan 

kepramukaan. Semua kegiatan yang dilakukan sudah terjadwal 

dengan baik yaitu yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali hal 

tersebut bertujuan agar pembina dapat mengetahui perubahan karakter 

yang terjadi pada peserta didik. Kegiatan yang membuat peserta didik 

menjadi mandiri di MIN Lengkong yaitu perkemahan, penjelajahan, 

PBB, upacara pembukaan, pemberian tugas, pioner ing. 

2. Peran pendidikan kepramukaan memberikan peran yang sangat positif 

dan sangat bagus untuk membentuk karakter anak menjadi lebih  disiplin, 

percaya diri, mampu bekerja sendiri, mengerjakan tugas dengan baik, 

tanggung jawab dan juga mandiri terhadap apa yang telah dijalaninya. 

Dengan cara menumbuhkan percaya diri anak, memberikan tanggung 

jawab atau kepercayaan pada anak, memberi contoh, jangan memaksa, 

jangan terlalu membebani, menetapkan batasan dengan cepat, memberi 
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kesempatan memilih, hargailah usahanya, jangan langsung menjawab 

pertanyaan, dorong untuk mencari alternatif, jangan patahkan semangatnya. 

3. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter mandiri melalui kegiatan kepramukaan di MIN Lengkong 

Sukorejo disebabkan oleh 2 hambatan, yaitu hambatan intern dan 

hambatan ekstern. Hambatan  intern yaitu kurangnya minat, motivasi, 

pengaruh teman, semangat dan keinginan peserta didik untuk berubah 

menjadi mandiri. Hambatan ekstern yaitu hambatan dari keluarga, 

lingkungan, media elektronik, dan cuaca. 

 

B. SARAN 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah diharapkan menjadikan kegiatan pramuka sebagai 

kegiatan wajib yang harus diikuti, guna membentuk karakter anak menjadi 

lebih baik. 

2. Bagi Guru 

Dengan pendidikan kepramukaan dijadikan bahan informasi  

tentang pembentukan karakter kemandirian peserta didik tidak hanya 

dilakukan di dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. 

 

 

 

3. Bagi Peneliti 
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Penelitian ini sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan 

yang dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti. Terutama 

dalam pembentukan karakter pada anak.  
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