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ABSTRAK 

Nisa,Khoirotun 2019. Peran Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) Pramuka dalam meningkatkan Karakter 

Bekerja Keras Anggota (Studi kasus di IAIN 

Ponorogo). Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing  Muhammad 

Widda Djuhan,S.Ag, M.Si. 

Kata Kunci: UKM Pramuka, Karakter Bekerja Keras 

Menemukan karakter dalam diri adalah suatu hal 

yang sangat penting, sebab yang akan mengarahkan 

seseorang kelak di kemudian hari berasal dari karakter yang 

dimilikinya. Jika sesorang tidak memiliki karakter yang kuat 

dalam dirinya, maka dia akan kehilangan arah dan tujuan 

dalam hidupnya.Selain itu pendidikan karakter adalah usaha 

yang disengaja untuk mengembangkan karakter yang baik 

berdasarkan nilai-nilai inti yang baik untuk individu dan 

baik untuk masyarakat. Salah satu lembaga yang dapat 

berperan dalam pendidikan karakter adalah perguruan 

tinggi. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menjeleskan 

bagaimana bentuk karakter bekerja keras anggota dalam 

mewujudkan kegiatan yang direalisaikan oleh Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM ) Pramuka IAIN Ponorogo.(2) 

Menjelaskan apa saja bentuk kegiatan yang dilaksanakan 

oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pramuka IAIN 

Ponorogo dalam meningkatkan karakter bekerja keras 

anggota 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian studi kasus. Lokasi penelitian ini 
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adalah IAIN Ponorogo. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan 

model interaktif yang dikembangkan Miles dan Huberman 

melalui tahapan reduksi  data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian ini adalah: (1) Bentuk karakter 

bekerja keras anggota dalam mewujudkan kegiatan yang 

direalisasikan oleh UKM pramuka IAIN Ponorogo adalah 

dengan cara menyelesaikan tugas dari sebuah kegiatan 

dengan batas waktu yang di targetkan, kemudian 

menggunakan segala kemampuanya untuk mengerjakan 

tugas yang telah diamanahkan dan yang terakhir yaitu selalu 

berusaha mencari berbagai alternatif pemecahan ketika 

menemui hambatan dengan cara  pemahaman  masalah, 

penemuan berbagai hipotesis mengenai cara pemecahanya, 

dan memilih salah satu diantara hipotesis-hipotesis itu dan 

menguji hipotesis yang dipilih dan mengevaluasi hasil-

hasilnya.(2) terdapat dua kegiatan yang benar-benar 

menunjang peningkatan Karakter Bekerja keras yang 

dimiliki anggota yaitu kegiatan Lomba Pramuka Penegak 

(LPP), Kegiatan Pendidikan dan Latihan Calon anggota 

Racana (DIKLATCAR) yang mana dalam persiapan nya 

menerapkan beberapa tahapan yaitu ( tahap perencanaan, 

tahap pengorganisasian, tahap penggerakan, tahap 

pelaksanaan, tahap pengendalian, evaluasi).  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal pertama dan utama bagi 

seseorang. Sebab, dengan pendidikan seseorang dapat 

belajar mengenai arti dari kehidupan. tanpa pendidikan 

seseorang akan hidup tanpa aturan dan kemungkinan 

besar akan menjadi sampah di masyarakat. Banyak 

sekali kasus yang menunjukkan ketika seseorang tidak 

mendapat pendidikan, mereka akan bertingkah layaknya 

hewan atau bahkan menjadi ancaman bagi orang lain. 

Pendidikan dianggap sangat penting  menurut 

Undang-undang Republik Indonesia  No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional  yang berbunyi 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan, membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”.
1
 Pendidikan hingga kini masih 

dipercaya sebagai media yang sangat ampuh dalam 

membangun kecerdasan sekaligus kepribadian anak 

manusia menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan 

secara terus-menerus dibangun dandikembangkan agar 

dari pelaksanaanya menghasilkan generasi yang 

diharapkan.
2
 

                                                           
1
 UU RI  No 20 Pasal 3  Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
2
 Akhmad  Muhamimin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter di 

Indonesia ( Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 9.   
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Menemukan karakter dalam diri adalah suatu hal 

yang sangat penting, sebab yang akan mengarahkan 

seseorang kelak di kemudian hari berasal dari karakter 

yang dimilikinya. Jika sesorang tidak memiliki karakter 

yang kuat dalam dirinya, maka ia akan kehilangan arah 

dan tujuan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, mulai dari 

usia dini sangat penting menanamkan pendidikan 

karakter dalam diri seseorang. Memberikan pendidikan 

karakter di usia dini ibaratkan menanamkan pondasi 

bagi seseorang jika kelak ia menjalani hidupnya di masa 

yang akan datang. 

Pendidikan karakter adalah usaha yang disengaja 

untuk mengembangkan karakter yang baik berdasarkan 

nilai-nilai inti yang baik untuk individu dan baik untuk 

masyarakat. Salah satu lembaga yang dapat berperan 

dalam pendidikan karakter adalah perguruan tinggi. 

Dengan catatan, dalam lingkungan perguruan tinggi 

tersebut tersedia suatu lingkungan moral (moral 

environment) yang menekankan nilai-nilai yang baik dan 

menjaganya dalam kesadaran setiap orang.
3
 Walaupun 

pendidikan karakter merupakan suatu bentuk pendidikan 

yang optimal jika diterapkan pada pendidikan usia dini, 

tetapi pendidikan karakter juga merupakan pendidikan 

yang harus ada ketika seseorang sedang menempuh 

pendidikan di perguruan tinggi. 

Pengembangan pendidikan karakter pada 

mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi merupakan 

mata rantai tak terpisahkan dari sasaran pembangunan 

manusia di Indonesia seluruhnya. Keberhasilan 

                                                           
3
 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 38.  
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pendidikan karakter di lingkungan perguruan tinggi 

diharapkan dapat melahirkan mahasiswa-mahasiswa 

yang berkualitas dan berkarakter, memiliki keunggulan 

daya saing, serta dapat menjadi tenaga kerja produktif 

pada berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, 

mahasiswa harus disiapkan dan diberdayakan agar 

mampu mempunyai kualitas karakter dan keunggulan 

daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan, serta 

tantangan dan persaingan dalam kehidupanya.
4
 

Pendidikan karakter juga memiliki fungsi ataupun 

kegunaan. Dan yang difokuskan disini yaitu pendidikan 

karakter di perguruan tinggi, fungsinya: (1) 

pembentukan dan pengembangan potensi mahasiswa 

yaitu sebuah upaya untuk membentuk dan 

mengembangkan manusia dan warga negara Indonesia 

yang berpikiran, berhati dan berperilaku baik sesuai 

dengan falsafah pancasila, (2) perbaikan dan penguatan. 

Yaitu upaya memperbaiki karakter manusia dan warga 

negara Indonesia yang bersifat negatif dan memperkuat 

peran keluarga, satuan pendidikan di perguruan tinggi 

sendiri, masyarakat, dan pemerintah, untuk 

berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam 

mengembangkan potensi manusia atau warga negara, 

menuju bangsa yang berkarakter, maju, mandiri dan 

sejahtera, (3) sebagai alat penyaring. Yaitu upaya 

memilih nilai-nilai budaya bangsa lain yang positif 

                                                           
4
Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter Konsepi & 

Implementasinya secara terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, 

Perguruan Tinggi & Masyarakat (Pontianak: Stain Pontianak Press, 

2013), 161. 
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untuk menjadi karakter manusia dan warga negara 

Indonesia seutuhnya.
5
 

Seperti yang kita ketahui, pendidikan karakter tidak 

sebatas hanya didapatkan melalui pembelajaran di kelas, 

akan tetapi  juga bisa didapatkan melalui kegiatan di luar 

kelas, salah satunya yaitu melalui  kegiatan 

kepramukaan. Kegiatan kepramukaan merupakan 

sebuah kegiatan yang bersifat outdoor, dan mahasiswa 

diajarkan untuk dekat dengan lingkungan dan bekerja 

keras, bahwa menjadi orang baik tidak hanya selalu 

berdo’a tapi bagaimana berusaha dan bekerja keras. 

Gerakan pramuka sebagai wadah pilihan utama dan 

solusi handal masalah-masalah kaum muda terutama 

mahasiswa. Gerakan pramuka memiliki salah satu tugas, 

yakni menyiapkan kader bangsa. Bagi generasi muda, 

pembentukan karakter bangsa amat penting dan 

menentukan nasib bangsa di masa depan. Hanya bangsa 

yang memiliki mental kepribadian yang kuat, 

bersemangat, ulet, pantang menyerah, disiplin, inovatif, 

dan bekerja keraslah yang dapat mendorong kemajuan 

dan keberhasilan. Gerakan pramuka hendaknya menjadi 

pelopor pembudayaan diri, senang bekerja keras secara 

cerdas dan ikhlas, bangun nilai, sikap dan perilaku ini 

sejak dini melalui berbagai ragam kegiatan gerakan 

pramuka.
6
 Karakter lebih tinggi nilainya daripada 

                                                           
5
Agus Wibowo, Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi, 28-

29. 
6
Kwartil Nasional Gerakan Pramuka, Petunjuk 

Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Gerakan Pramuka (Jakarta: 

Pustaka Tunas Media, 2007), 4-7. 
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intelektualitas. Sebab stabilitas hidup tergantung pada 

karakter kita.
7
 

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pramuka 

merupakan organisasi yang banyak memiliki kegiatan, 

baik dalam lingkup IAIN Ponorogo maupun yang 

berkaitan dengan masyarakat luas. Selain itu, jika civitas 

akademik IAIN ponorogo memiliki kegiatan, Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pramuka IAIN Ponorogo 

banyak yang terlibat. Sehingga dalam memenuhi 

program kerja yang dimiliki, Unit kegiatan Mahasiswa 

(UKM) Pramuka sendiri membutuhkan kecermatan 

dalam menjalankanya. 

Berdasarkan kenyataan dan keterangan itulah yang 

melatar belakangi peneliti untuk meneliti lebih jauh 

mengenai Peran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

Pramuka dalam meningkatkan Karakter bekerja keras 

anggota di IAIN Ponorogo. 

B. Fokus Penelitian  

Dengan melihat luasnya cakupan pembahasan, dan 

terbatasnya waktu maka penelitian ini memfokuskan 

pada Peran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pramuka 

dalam meningkatkan karakter bekerja keras pada 

anggota di IAIN Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian 

yang diuraikan diatas, maka untuk memperoleh jawaban 

yang kongkrit peneliti merumuskan masalah dalam 

                                                           
7
 Saptono, Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter Wawasan, 

Strategi, dan Langkah Praktis ( Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011),  
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bentuk pertanyaan-pertanyaan. Adapun rumusan 

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk karakter bekerja keras anggota 

dalam mewujudkan kegiatan yang direalisasikan 

oleh UKM pramuka IAIN Ponorogo ? 

2. Apa saja bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh 

UKM pramuka IAIN Ponorogo dalam meningkatkan 

karakter bekerja keras anggota ? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menjeleskan bagaimana bentuk karakter 

bekerja keras anggota dalam mewujudkan kegiatan 

yang direalisaikan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM ) Pramuka IAIN Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan apa saja bentuk kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) Pramuka IAIN Ponorogo dalam 

meningkatkan karakter bekerja keras anggota. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan 

berguna untuk mengetahui dan memahami 

pentingnya pendidikan karakter bagi Mahasiswa 

terutama bagi anggota  Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) Pramuka IAIN Ponorogo. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

Pramuka 

 Bagi UKM Pramuka sendiri, lebih 

meningkatkan perananya dalam meningkatkan 

karakter anggotanya. 
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b. Bagi peneliti 

 Untuk menambah dan memperluas wawasan 

berfikir serta mendapatkan pengalaman.  

c. Bagi anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

Pramuka 

 Mampu memahami dan mengamalkan 

karakter yang telah diperoleh selama berproses 

di Pramuka. 

d. Bagi Mahasiswa 

 Dapat memberikan inspirasi sekaligus 

motivasi bagi peneliti lain, khususnya 

mahasiswa IAIN Ponorogo sendiri untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut yang 

sekiranya  berkaitan dengan gagasan peneliti. 

F. Sistematika Pembahasan 
             Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan 

dalam laporan penelitian ini, maka peneliti menentukan 

sistematika pembahasan menjadi enam bab. Adapun 

sistematikanya sebagai berikut. 

             BAB I : Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini 

memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitin, manfaat penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

             BAB II : Berisi tentang telaah hasil penelitian 

terdahulu, kajian teori berfungsi mendeskripsikan teori 

tentang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), pramuka, 

kemudian pendidikan  karakter yang dilakukan dari 

beberapa judul yang berkaitan dengan judul penelitian 

yang sudah dilakukan terdahulu.  

             BAB III : Berisi tentang pendekatan penelitian dan 

jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 

data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, 
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teknik analisis data dan pengecekan keabsahan temuan 

dan tahapan-tahapan penelitian. 

             BAB IV : Deskripsi Data tentang hasil temuan di 

lapangan yang terdiri atas data umum dan data khusus. 

Data umum meliputi tentang gambaran umum lokasi 

penelitian yang terdiri dari sejarah Pramuka Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo, visi misi dan tujuan 

Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka di Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo, sedangkan data khusus 

membahas tentang bentuk karakter bekerja keras 

anggota dalam mewujudkan kegiatan yang 

direalisasikan oleh UKM Pramuka IAIN Ponorogo dan 

beberapa bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh UKM 

Pramuka IAIN Ponorogo dalam meningkatkan karakter 

bekerja keras. 

             BAB V : Pembahasan, yaitu membahas tentang 

hasil penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan 

dengan peran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

Pramuka dalam meningkatkan karakter bekerja keras 

anggota di IAIN Ponorogo. 

             BAB VI Penutup, Merupakan bagian dari laporan 

penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.     
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH TERDAHULU 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

             Disamping menggunakan buku-buku atau 

referensi yang relevan, peneliti juga melihat hasil 

penelitian terdahulu agar nantinya tidak terjadi 

kesamaan dan juga sebagai salah satu acuan. mengingat 

pengalaman adalah guru yang baik. Berdasarkan 

penelitian terdahulu yaitu: 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Ali, tahun 2018 dengan judul “ Peran 

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pramuka dalam 

membangun Harmoni Di Tengah  Kemajemukan ( 

Studi Kasus Pembentukan Karakter Kepemimpinan 

Pada Unit Kegiatan Pramuka IAIN Metro. Dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan bahwa: (a) peran UKM pramuka dalam 

pembentukan karakter kepemimpinan  yaitu dengan 

menggunakan strategi yang dapat digunakan dalam 

membentuk karakter kepemimpinan  anggota 

pramuka Institut Agama Islam  Negeri (IAIN) Metro 

yaitu: Intervensi, adanya campur tangan institusi, 

pemberian keteladanan, pembiasaan (pendampingan, 

penguatan, keterlibatan berbagai pihak),  kemudian 

pembentukan karakter kepemimpinan melalui 

kegiatan perkemahan yaitu: melalui bakti sosial, 

melalui keagamaan, melalui TRI BINA PRAMUKA, 

melalui praktek baris berbaris, melalui praktek tali 

temali. (b) yang menjadi faktor penghambat kendala 

dalam pembentukan karakter kepemimpinan anggota 

racana baik secara langsung maupun tidak langsung 

yaitu adanya anggota pramuka yang masuk pramuka 

hanya sekedar ikut kawan dan ingin coba-coba. 
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2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rizky 

Ekasari tahun 2018.   judul “Pengembangan 

Karakter  Mahasiswa IAIN Ponorogo (Studi 

terhadap UKM KSR IAIN Ponorogo). Dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan bahwa: (a) upaya UKM KSR dalam 

mengembangkan karakter mahasiswa di IAIN 

Ponorogo di perlukan strategi yang sesuai dengan 

kondisi kampus agar mendapatkan hasil yang 

maksimal. Upayanya yaitu menggunakan strategi 

ruangan dengan diadakanya diklat ruangan, pelatihan 

manajemen organisasi, seminar penanggulangan 

bencana, kemudian menggunakan strategi lapangan 

diadakanya PAB dan DIKLATSAR, baksos. (b) 

faktor pendukung dan penghambat karakter 

mahasiswa IAIN Ponorogo , faktor pendukung: 

kegiatan dipantau dan dibantu langsung oleh PMI 

kabupaten ataupun Provinsi, anggota yang mudah 

memahami materi dan juga bisa merealisasikanya 

karena jiwa kemanusiaan yang ada dalam setiap 

anggota, kegiatan yang dilakukan secara rutin 

sehingga akan menjadi sebuah kebiasaan, pendidikan 

tidak hanya teoritis akan tetapi lebih pada 

aplikatifnya, setiap anggota sadar akan kewajiban 

masing-masing sebagai penolong yang berjiwa 

kemanusiaan dan menjadi relawan itu 

menyenangkan, dana dan dukungan yang diberikan 

oleh pihak kampus serta relawan dari PMI 

kabupaten. Kemudian faktor penghambat: suasana 

hati dan ego dari masing-masing anggota yang 

kadang berbeda-beda, faktor internal kurangnya 

komunikasi antar pengurus dan anggota, mahasiswa 

yang bukan asli ponorogo, anggota yang sulit 

dihubungi ketika libur semester, fasilitas yang 
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kurang mendukung geraknya kegiatan KSR. (c) 

Dampak kegiatan UKM KSR  IAIN Ponorogo 

terhadap pengembangan karakter mahasiswa IAIN 

Ponorogo. Disini terdapat banyak hasil yang 

mempengaruhi karakter anggota yaitu: anggota yang 

tadinya malas membaca buku bacaan di markas dan 

biasanya hanya bermain game, sekarang lebih rajin 

membaca dan membuat tulisan di mading KSR yang 

ada di dalam markas, anggota yang berdomisili jauh 

dari kampus yang setiap kegiatan sering izin dan 

kebanyakan terlambat dalam mengikuti kegiatan, 

saat ini mereka berangsur berubah menjadi lebih 

rajin dan aktif mengikuti setiap kegiatan dan datang 

tepat waktu, anggota yang dulunya penakut dan 

pemalu, yang kegiatanya hanya diam dan menuruti 

semua yang disuruh oleh pengurus, sekarang 

menjadi lebih aktif dan percaya diri sehingga sering 

memberikan pemikiranya dalam setiap ada rapat 

ataupun kegiatan yang dilaksanakan. 

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aziz 

Muslim pada tahun 2015 dengan judul “ Peran Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bela diri Dalam 

Membentuk Karakter Pada Anggota (Studi Kasus 

Pada UKM Bela Diri Persaudaraan Setia Hati 

Terate (PSHT) Di STAIN Ponorogo )” dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa Pendidikan 

karakter di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bela 

diri persaudaraan setia hati terate di STAIN 

Ponorogo ditanamkan kepada siswa melalui kegiatan 

rutin dan kegiatan insidental. Kegiatan rutin di UKM 

bela diri merupakan sebuah aktifitas yang selalu di 

selenggarakan secara berkala. Kegiatan rutin  

dilakukan seminggu tiga kali  diluar jam kuliah 

meliputi : Latihan fisik latihan teknik, latihan taktik, 
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dan latihan kerohanian (Ke SH an). sedangkan 

kegiatan insendental merupakan kegiatan yang 

bersifat konditional dilakukan hanya pada 

kesempatan atau waktu-waktu tertentu sesuai dengan 

aspirasi yang berkembang atau instruksi dari 

akademik. UKM bela diri juga memberi kontribusi 

dalam pembentukan karakter pada anggotanya. 

Antara lain: karakter religius, toleransi, disiplin, 

bersahabat atau komunikatif, tanggung jawab, kerja 

keras, kreatif, demokratis, peduli sosial dan peduli 

lingkungan. 

 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)  

             Unit kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah 

lembaga kemahasiswaan tempat berhimpunya para 

mahasiswa yang memiliki kesamaan minat, 

kegemaran, kreativitas, dan orientasi aktivitas 

penyaluran kegiatan ekstrakulikuler di  dalam 

kampus. UKM merupakan organisasi 

kemahasiswaan yang mempunyai tugas 

merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan 

kegiatan ekstrakulikuler kemahasiswaan yang 

bersifat penalaran, minat dan kegemaran, 

kesejahteraan, dan minat khusus sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawabnya. Kedudukan lembaga ini 

berada pada wilayah universitas yang secara aktif 

mengembangkan system pengelolaan organisasi 

secara mandiri.
8
 Jadi kesimpulanya Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) dapat menjadi wadah aktivitas 

                                                           
8
 Kemahasiswaan.uny.ac.id., “Organisasi Mahasiswa dan 

UKM”, 2013,  Diakses pada tanggal 2 Desember 2018. Pukul 19.00 

WIB 
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kemahasiswaan untuk mengembangkan minat, bakat, 

keahlian  bagi para anggota- anggotanya. 

2. Pramuka,  Kepramukaan, Gerakan pramuka 

a. Pengertian Pramuka 

  Pramuka adalah anggota gerakan pramuka 

yang terdiri dari anggota muda yaitu peserta didik 

siaga, penggalang, penegak, pandega dan anggota 

dewasa yaitu pembina pramuka, pembantu pembina 

pramuka, pelatih pembina pramuka, pembina 

profesional, pamong saka dan instruktur saka, 

pimpinan saka, andalan, pembantu andalan, anggota 

mabi dan staf karyawan kwartir.
9
 Jadi yang 

mengikuti pramuka tidak hanya anak sekolah dasar 

sampai sekolah menengah atas saja, akan tetapi 

mahasiswa bahkan yang sudah menjadi guru dosen 

dan  yang lain masih mempunyai kesempatan untuk 

mengikuti kegiatan kepramukaan karena sudah ada 

golonganya masing-masing. 

b.  Pengertian Kepramukaan 

 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.
10

 

 Kepramukaan merupakan wahana pendidikan 

yang berbasis pengalaman dengan metode khas yang 

mampu membentuk peserta didik secara integratif 

                                                           
9
 Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Kursus Pembina 

Pramuka Mahir Tingkat Dasar (Ponorogo, 2011), 21. 
10

 Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Bahan Serahan Kursus 

Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (Ponorogo, 2010), 15. 
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antara pikiran, sikap, dan ketrampilan. kepramukaan 

itu bertujuan untuk membangun karakter peserta 

didik dalam aspek karakter, kebangsaan dan 

kecakapan.
11

 Jadi kepramukaan tidak hanya 

kumpulan orang yang bertepuk dan beryanyi saja, 

akan tetapi kepramukaan juga sebagai salah satu 

dimensi penyangga pendidikan dalam meningkatkan 

karakter seseorang seperti halnya karakter bekerja 

keras. 

c. Pengertian Gerakan Pramuka 

 Gerakan pramuka adalah nama organisasi yang 

merupakan suatu wadah proses pendidikan 

kepramukaan yang ada di Indonesia.
12

 Pendidikan 

dalam gerakan pramuka dimaksudkan dan diartikan 

secara luas sebagai suatu proses pembinaan 

sepanjang hayat yang berkesinambungan bagi 

peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai 

anggota masyarakat dengan sasaran menjadikan 

mereka sebagai manusia mandiri, peduli, 

bertanggungjawab dan berpegang teguh pada nilai 

dan norma masyarakat.
13

 

d. Sifat Kepramukaan 

1) Gerakan pramuka adalah organisasi pendidik 

yang keanggotaanya bersifat sukarela, mandiri, 

tidak membedakan s uku, ras, golongan, dan 

agama. 

                                                           
11

 Suyatno, Gerakan Pramuka Ayo Bergerak (Surabaya: Cipta 

Media Edukasi, 2018), 7. 
12

Andri  BOB Sunardi, Boyman Ragam Latih Pramuka  

(Bandung: Penerbit Nuansa Muda, 2011), 5. 
13

 Jana T. Anggadiredja,  “Etall”, KML (Kursus Pembina 

Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan Golongan Penggalang (Jakarta:  

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka ), 15.  
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2) Gerakan pramuka bukan organisasi sosial- 

politik, bukan bagian dari salah satu organisasi 

sosial-politik dan tidak menjalankan kegiatan 

politik praktis. 

3) Gerakan pramuka menjamin kemerdekaan tiap-

tiap anggotaya untuk memeluk agama dan 

kepercayaan masing-masing serta beribadat 

menurut agama dan kepercayaan itu. 

e. Fungsi Kepramukaan 

Fungsi kepramukaan juga terdiri dari tiga 

fungsi yaitu: 

1) Merupakan kegiatan yang menarik yang 

mengandung pendidikan, bagi anak-anak, 

remaja, dan pemuda. 

2) Merupakan suatu pengabdian (Job) bagi para 

anggota dewasa yang merupakan tugas yang 

memerlukan keikhlasan, kerelaan dan 

pengabdian. 

3) Merupakan alat (Means) bagi masyarakat, negara 

atau organisasi, untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat, alat bagi organisasi atau negara 

untuk mencapai tujuanya.
14

 

3. Karakter 

a. Pengertian Karakter 

 Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, 

istilah “Karakter” Berarti sifat –sifat kejiwaan, 

akhlak atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang  dari yang lainya, tabi’at watak.
15

Dan 

menurut kamus besar bahasa Indonesia (2008) 

                                                           
14

 Andri BOB Sunardi, Boyman Ragam Latih Pramuka ( 

Bandung: Penerbit Darma Utama, 2016), 4-5. 
15

Saptono, Dimensi-Dimensi Pendidikan Karakter Wawasan 

Strategi dan Langkah Praktis (Salatiga: Penerbit Erlangga, 2011), 17. 
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karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan akhlak atau 

budi pekerti yang membedakan seseorang dengan 

yang lain. Dengan demikian karakter adalah nilai-

nilai yang unik baik yang terpatri dalam diri dan 

terejawentahkan dalam perilaku. nilai- nilai yang 

unik, baik itu kemudian dalam disain induk 

pembangunan karakter bangsa 2010-2025 dimaknai 

sebagai tahun nilai kebaikan, mau berbuat baik, dan 

nyata berkehidupan baik.
16

 

b. Hakikat karakter 

 Koesoema A menyatakan bahwa karakter sama 

dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai 

“ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari 

diri seseorang yang bersumber dari bentukan-

bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya 

keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang 

sejak lahir.”
17

 Prof. Suyanto, Ph. D menyatakan 

bahwa “karakter adalah cara berpikir dan berperilaku 

yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan 

bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara”.
18

 Individu yang 

berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat 

keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap 

akibat dari keputusan yang ia buat. Imam Ghazali 

menganggap bahwa “ Karakter lebih dekat dengan 

akhlak, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, 

atau perbuatan yang telah menyatu dalam diri 

                                                           
16

 Muchlas Samani – Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan 

Karakter ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 42. 
17

Masnur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan 

Krisis Multidimensial (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), 70. 
18

Ibid., 70. 
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manusia sehingga ketika muncul tidak perlu 

dipikirkan lagi.”  

 Dari berbagai pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa karakter berkaitan dengan 

kekuatan moral, berkonotasi positif bukan netral. 

Jadi orang berkarakter mempunyai kualitas moral 

(tertentu) positif.
19

 Dengan demikian dapat diartikan 

bahwa  pendidikan itu membangun karakter, yang 

secara implisit mengandung  sifat atau pola perilaku 

yang didasari moral yang positif atau yang baik, 

bukan yang negatif atau buruk. 

c. Pengertian Pendidikan Karakter  

 Pendidikan karakter adalah upaya yang 

dilakukan dengan sengaja untuk mengembangkan 

karakter yang baik (good character) berlandaskan 

kebijakan-kebijakan inti (cover virtues) yang secara 

objektif baik bagi individu maupun masyarakat.
20

 

 Pendidikan karakter dipahami sebagai upaya 

penanaman kecerdasan dalam berpikir, penghayatan 

dalam bentuk sikap dan pengamalan dalam bentuk 

perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang 

menjadi jati dirinya, diwujudkan dalam interaksi 

dengan Tuhanya, diri sendiri, antar sesama, dan  

lingkunganya. nilai-nilai luhur tersebut antara lain: 

kejujuran, kemandirian, sopan santun, kemuliaan 

sosial, kecerdasan berpikir termasuk kepenasaran 

akan intelektual, dan berpikir logis. Oleh karena itu, 

penanaman pendidikan karakter tidak hanya sekedar 

mentransfer ilmu pengetahuan atau melatih suatu 

keterampilan tertentu. 

                                                           
19

 Ibid., 71. 
20

Saptono, Dimensi-Dimensi Pendidikan Karakter Wawasan 

Strategi dan Langkah Praktis, 23. 
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 Pendidikan karakter dimaknai sebagai 

pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai 

karakter peserta didik sehingga mereka memiliki 

nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, 

menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan 

dirinya, sebagai anggota masyarakat dan warga 

negara yang religius, nasionalis, produktif dan 

kreatif.
21

 

 Berikut ini akan dikemukakan 18 karakter 

versi kemendiknas sebagaimana tertuang dalam 

buku  Pengembangan Pendidikan Budaya dan 

Karakter Bangsa yang disusun Kemendiknas 

melalui badan penelitian pengembangan pusat 

kurikulum, yaitu karakter Religius,  Jujur, Toleransi, 

Disiplin, Kerja keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, 

Rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah 

air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, 

gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, 

Tanggung jawab. Demikianlah kedelapan belas  nilai 

karakter yang dicanangkan kemendiknas dalam 

upaya membangun karakter bangsa.
22

 

d. Tujuan Pendidikan karakter 

 Pendidikan karakter secara perinci memiliki 

lima tujuan yaitu:  

1) Mengembangkan potensi kalbu/ nurani/ afektif 

peserta didik sebagai manusia dan warga negara 

yang memiliki nilai-nilai karakter bangsa.  

                                                           
21

Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan 

Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan ( Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2011), 17-18. 
22

 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter ( 

Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 7-9. 
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2) mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta 

didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai 

universal dari tradisi budaya bangsa yang 

religius.  

3) menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung 

jawab peserta didik sebagai generasi penerus 

bangsa.  

4) mengembangkan kemampuan peserta didik 

menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan 

berwawasan kebangsaan.  

5) mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah 

sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, 

penuh kreativitas dan persahabatan, dan dengan 

rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan 

(dignity).
23

 

 Kemudian melalui pendidikan pula karakter 

peserta didik diharapkan mampu secara mandiri 

meningkatkan dan menggunakan pengetahuanya, 

mengkaji dan menginternalisasikan dan 

mempersonalisasikan nilai-nilai karakter dan akhlak 

mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-

hari.
24

 

e. Fungsi Pendidikan Karakter 

1) Fungsi pembentukan dan pengembangan potensi. 

Pendidikan karakter berfungsi membentuk dan 

mengembangkan potensi peserta didik agar 

berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku 

baik, sesuai dengan falsafah hidup pancasila.  

                                                           
23

 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan 

Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan, 18. 
24

 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter ( Jakarta: 

Bumi Aksara, 2013), 9. 
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2)  fungsi perbaikan dan penguatan. Pendidikan 

karakter berfungsi memperbaiki dan memperkuat 

peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, 

dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan 

bertanggung jawab dalam pengembangan potensi 

warga negara dan pembangunan bangsa menuju 

bangsa yang maju, mandiri dn sejahtera.  

3) Fungsi penyaring. Pendidikan karakter berfungsi 

memilah budaya bangsa sendiri dan menyaring 

budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan 

nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang 

bermartabat. 
25

 

Dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan 

karakter adalah mengembangkan potensi dasar agar 

berhati baik, berpikiran baik, dan  berperilaku baik. 

4. Bekerja Keras 

   Kerja keras adalah perilaku yang menunjukan 

upaya sungguh-sungguh dalam men gatasi berbagai 

hambatan guna menyelesaikan tugas Dengan sebaik-

baiknya.
26

 Yang diindikasikan dalam upaya pantang 

menyerah itu diantaranya, bagaimana orang itu: 

a. Menunjukan kesungguhan dalam melakukan tugas  

b. Tetap bertahan pada tugas yang diterima walaupun 

menghadapi kesulitan 

c. Berusaha mencari pemecahan terhadap 

permasalahan. 

Pantang menyerah adalah salah satu tanda dari 

kerja keras, yaitu usaha menyelesaikan kegiatan atau 

tugas secara optimal. Kerja keras ini ditandakan 

dengan:  

                                                           
25

 Ibid., 18. 
26

Puput Fathurrohman “Etall”. Pengembangan Pendidikan 

Karakter(Bandung: Refika Aditama, 2013), 19. 
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a. Menyelesaikan tugas dalam batas waktu yang di 

targetkan. 

 Menurut Singh dan Jain Time Management 

adalah tindakan atau proses suatu perencanaan dan 

pelaksanaan pantauan sadar atas sejumlah waktu 

yang digunakan untuk aktivitas khusus, terutama 

untuk meningkatkan evektivitas, efisiensi, dan 

produktivitas. Kemudian ada pendapat lain dari 

Higgns mendefinisikan manajemen waktu sebagai 

proses untuk menjadikan waktu lebih produktif, 

dengan cara mengatur apa yang dilakukan dalam 

waktu tersebut. 

 Adapun pengertian manajemen waktu adalah 

tindakan atau proses perencanaan dan secara sadar 

melakukan kontrol atas jumlah waktu yang 

dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk 

meningkatkan efektivitas, efisiensi atau 

produktivitas. 

1) Prinsip Manajemen Waktu  

a) Selalu aktif bukan reaktif 

Buatlah keputusan yang aktif bagaimana 

memanfaatkan waktu, daripada reaktif 

terhadap tuntutan. Maksudnya susunlah 

rencana sebelum melakuan suatu kegiatan 

atau pekerjaan, jangan membiarkan waktu 

yang mengejar dan mendesak untuk 

melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan 

tersebut. 

b) Tentukan sasaran 

Agar lebih fokus terhadap tujuan yang 

ingin dicapai maka tentukanlah sasaran 

terlebih dahulu agar terhindar dari kegiatan 

yang kurang   bermanfaat dan hanya 

membuang-buang waktu saja. 
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c) Tentukan prioritas dalam tindakan  

Dengan menentukan prioritas dalam 

bertindak, maka akan memudahkan untuk 

mencapai sasaran-sasaran yang lebih penting. 

d) Pertahankan untuk tetap fokus 

Jika sudah menentukan sasaran dan 

prioritas suatu tindakan, sebaiknya awasilah 

perkembanganya hingga kegiatan tersebut 

selesai. Jangan setengah-setengah dalam 

melakukan suatu tindakan. 

e) Lakukan sekarang 

Setelah mengambil keputusan dan fokus, 

selanjutnya lakukanlah sekarang jangan 

ditunda-tunda. 

2) Cara Managemen Waktu 

a) Mengubah kebiasaan buruk 

Pada dasarnya mengubah kebiasaan akan 

bisa diubah dengan  niat dan tekad yang kuat 

apalagi jika kebiasaan yang buruk itu 

merupakan kewajiban yang harus dihilangkan  

b) Delegasi tugas 

Orang sukses menyadari bahwa dirinya 

bukanlah orang yang mengerti semua hal. 

oleh karena itu mereka memanfaatkan 

pengetahuan dan kemampuan orang lain 

dalam menyelesaikan tugasnya. Sehingga 

mereka tidak akan menghabiskan banyak 

waktu.  

c) Memilih prioritas  

Pilihlah suatu hal yang sifatnya sangat 

dibutuhkan dan penting jangan membuang 

waktu untuk sesuatu hal yang sifatnya sia-sia.  

d) Merencanakan kegiatan sehari-hari 
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Sebaiknya dalam melakukan segala 

kegiatan harus direncanakan terlebih dahulu 

agar terkendali dan sesuai dengan apa yang 

diinginkan. Dan sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan. 

e) Fokus pada kegiatan pada satu waktu 

  Ketika melakukan suatu kegiatan 

harus fokus pada satu waktu agar cepat 

selesai dan tidak menghabiskan banyak 

waktu. 
27

 

b. Menggunakan segala kemampuan daya untuk 

mencapai sasaran. 

 Jika membahas mengenai daya yang merupakan 

sumber dari kemampuan manusia, maka hal ini 

berkaitan dengan kinerja otak. Otak merupakan 

pengendali dari segala arah perbuatan yang dilakukan 

oleh manusia.  

1). Otak Manusia 

  Menurut Musami, otak adalah bagian 

misterius pada manusia sekaligus adalah salah satu 

keajaiban terbesar. Pada perkembangan penelitian 

terakhir, otak tidak hanya bertanggung jawab pada 

fungsi-fungsi fisiologi saja, melainkan juga 

bertanggung jawab pada aspek psikologis atau 

mental manusia. 

  Otak manusia bertanggung jawab terhadap 

pengaturan seluruh badan, pemikiran manusia, 

pengenalan, emosi dan ingatan. Oleh karena itu 

otak mempunyai kaitan erat dengan pemikiran. 

Otak manusia terdiri dari satu otak besar yang 

merupakan bagian terbesar dari otak manusia. Otak 

                                                           
27

Monalisa, Manajemen Waktu dalam Mencapai Tujuan dan 

Keberhasilan, (Desember 2017), 1-4. 
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besar merupakan bagian yang memproses semua 

kegiatan intelektual, seperti kemampuan berfikir, 

penalaran, membayangan, mengingat serta 

membayangkan masa depan. 

  Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa otak manusia memiliki kemampuan yang 

luar biasa yang digunakan untuk mengatur seluruh 

aktifitas tubuh mengontrol semua hal dalam tubuh 

dan menjadi pusat pemikiran manusia.
28

 

2). Otak Kiri  

Otak kiri merupakan bagian otak yang bertugas 

berpikir secara kognitif dan rasional. Otak kiri 

berfungsi dalam hal-hal yang berhubungan dengan 

logika, rasio, kemampuan menulis dan membaca, 

serta merupakan pusat matematika. Beberapa 

pakar menyebutkan bahwa otak kiri merupakan 

pusat intelligence Quotient (IQ). 

 Otak kiri berperan dalam kecerdasan IQ 

seperti hal perbedaan, angka, tulisan, bahasa, 

hitungan dan logika. Daya ingat otak kiri bersifat 

jangka pendek. Bila terjadi kerusakan pada otak 

kiri maka akan terjadi gangguan dalam hal fungsi 

berbicara, berbahasa dan matematika.  

 Berdasarkan penjelasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa otak kiri mempunyai 

karakteristik yang lebih mengedepankan realita, 

berfikir secara logis, matematis dan mengarah 

pada cara berfikir matematika serta sebagai 

pengendali intelligence Quotient (IQ)  

3) Otak Kanan 

                                                           
28

 Teguh Musami, Otak sehat Ingatan Dahsyat (Jakarta: Buku 

Pintar, 2011),5. 
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 Merupakan otak belahan kanan. Otak kanan 

adalah bagian otak yang berfikir secara efektif dan 

rasional, memiliki karakter kualitatif, impulsif, 

spiritual, holistik, emotional, artistik, kreatif, 

subyektif, imajinatif, simultan, inkuitif dan 

mengontrol gerak motorik bagian tubuh sebelah 

kiri.
29

 

 pendapat tersebut diperkuat oleh Ronal 

yang menyatakan bahwa otak kanan bersifat 

inkuitif, tidak mempunyai kemampuan berkata-

kata, lebih sadar terhadap kedudukan tubuh 

didalam ruang. Ciri khas lain dari otak kanan 

adalah kemampuanya dibidang musik. Otak kanan, 

yang memiliki daya khusus berupa intuisi dan 

penyerapan ruang, sangat penting perananya untuk 

kegiatan mencipta, musik dan atletik. Telah 

dibuktikan juga bahwa otak kanan dapat 

menjumlah sampai 10, dan bahkan menunjukan 

suatu kemampuan dasar untuk melakukan 

penalaran. Untuk tugas-tugas tertentu otak kanan 

lebih cakap dibandingkan otak kiri yang pandai 

membaca dan menulis.
30

 

 Dari pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa otak kanan memiliki karakteristik yang 

berbanding terbalik dengan karakteristik otak kiri. 

Otak kanan cenderung lebih kreatif, imajinatif dan 

cenderung lebih mementingkan emosional, jika 

otak kiri lebih mengendalikan IQ  (Intelligence 

                                                           
29

 Santoso AM Rukky, Right Brain (Jakarta: Gramedika 

Pustaka Utama, 2002), 12-13. 
30

 H Bailey Ronald, Peranan Otak (Jakarta: Tira Pustaka, 

1989),  79-87.  
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Quentient) namun otak kanan  mengendalikan 

Emotional Quotient (EQ)  

c. Berusaha mencari berbagai alternatif pemecahan 

ketika menemui hambatan.  

 Dalam kehidupan ini jika seseorang menemukan 

berbagai hambatan maka harus bisa diselesakan 

dengan berbagai alternatif pemecahan. Karena 

hambatan berasal dari fikiran manusia ataupun 

masalah yang telah dihadapinya. 

1). Berpikir 

Berpikir selalu berhubungan dengan suatu 

persoalan yang ingin dicari jalan keluarnya.berpikir 

itu muncul karena ada sesuatu yang dipikirkan, 

keinginan terhadap kondisi tertentu, atau ketidak 

puasan semua selalu terjadi dalam kehidupan 

manusia. 

 2)  Masalah 

Masalah atau problem merupakan bagian dari 

kehidupan manusia. Hampir setiap hari orang 

dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang perlu 

dicari jalan keluarnya. Suatu persoalan dapat 

bersumber dari dalam diri seseorang atau dari 

lingkunganya, bergerak dari yang mudah sampai 

yang paling sulit, dan dari masalah yang sudah 

jelas sampai masalah yang tidak jelas. 

Masalah seringkali disebut orang sebagai 

kesulitan, hambatan, gangguan, ketidakpuasan atau 

kesenjangan. Secara umum dan hampir semua ahli 

psikologi kognitif seperti Anderson, Evans, hayes, 

dan Ellis dan Hunt sepakat bahwa masalah adalah 

suatu kesenjangan antara situasi sekarang dengan 

kondisi yang akan datang atau tujuan yang 

diinginkan. 

3) Tahapan Pemecahan Masalah 
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Pemecahan masalah oleh Evans didefinisikan 

sebagai suatu aktivitas yang berhubungan dengan 

pemilihan jalan keluar atau cara yang cocok bagi 

tindakan dan pengubahan kondisi yang sekarang 

menuju kepada situasi yang di harapkan. ada 

beberapa langkah atau tahapan penting yang harus 

ditempuh seseorang guna memecahkan suatu 

masalah. (1) pemahaman masalah, (memahami 

permasalahan yang terjadi) (2) penemuan berbagai 

hipotesis mengenai cara pemecahan, dan memilih 

salah satu diantara hipotesis-hipotesis itu. ( 

membuat hipotesis atau dugaan sementara dari 

permasalahan yang terjadi yang dihasilkan melalui 

pertimbangan-pertimbangan) (3) menguji hipotesis 

yang dipilih dan mengevaluasi hasil-hasilnya. 

(melakukan uji hiptesis untuk mengetahui hipotesis 

mana yang paling efektif untuk dijadikan sebagai 

pemecahan masalah). 
31

 

Dalam kerja keras ini, apa yang mesti 

dilakukan adalah hal yang baik-baik, memerhatikan 

supaya segala usahanya dapat berbuah lezat dan 

dapat dirasakan manfaatnya, baik usaha itu tertuju 

pada bidang pelajaran ataupun pekerjaan.  

Kepentinganya agar apa-apa yang diusahakan itu 

tidak mudah roboh dan hancur, tidak mudah rusak 

dan punah, dihindarkan dari rasa mempermudah 

pekerjaan, sehingga menyebabkan mudah binasa 

dan terbengkalai.
32

 

                                                           
31
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32
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28 
 

 
 

Tidak ada keberhasilan yang bisa dicapai 

tanpa kerja keras. Kerja keras melambangkan 

kegigihan dan keseriusan mewujudkan cita-cita. 

Sebab, hidup yang dijalani dengan kerja keras akan 

memberikan nikmat yang semakin besar manakala 

mencapai kesuksesan. Kerja keras ini penting 

sekali di tengah budaya instan yang semakin 

mewabah dalam bidang kehidupan. Harus 

ditanamkan pemahaman dan kesadaran di kalangan 

generasi muda bahwa tidak ada orang yang bisa 

mendapatkan apa yang dicita-citakan  tanpa kerja 

keras. 

Namun demikian, membangun spirit kerja 

keras ternyata tidak mudah. Godaan terberat adalah 

dari dalam diri sendiri, khususnya rasa malas. 

kemalasan menjadikan hidup kita terbengkalai dan 

tidak teratur. tidak ada resep lain untuk mengatasi 

kemalasan selain dengan melawanya. Pada titik 

inilah dibutuhkan kerja keras. kata Akbar Zainudin 

“Kerja keras juga membutuhkan disiplin diri. 

disiplin adalah memaksakan diri sendiri untuk 

melakukan suatu hal. Tanpa disiplin yang tinggi, 

mustahil orang akan mempunyai satu keterampilan 

yang berkembang. intinya kedisiplinan diri akan 

membawa kita pada proses pembiasaan untuk 

bekerja keras dalam mencapai sesuatu. Karena 

disiplin dan pemaksaan diri ini merupakan kunci 

utama dari kerja keras. 
33

 

5. Perencanaan, Pengorganisasian,  Penggerakan, 

Pelaksanaan dan Evaluasi dalam meningkatkan 

                                                           
33
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karakter  pada anggota pramuka melalui kegiatan-

kegiatan tertentu. 

a.   Perencanaan 

 1). Pengertian Perencanaan 

Pada hakikatnya perencanaan adalah suatu 

rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan 

mengenai apa yang diharapkan terjadi (Peristiwa, 

keadaan, suasana dan sebagainya) dan apa yang 

akan dilakukan. Rangkaian proses kegiatan itu 

dilaksanakan agar harapan tersebut dapat 

terwujud menjadi kenyataan di masa yang akan 

datang, yaitu dalam jangka waktu tertentu yang 

akan datang. 

Perencanaan bermakna sangat kompleks. 

Perencanaan didifinisikan dalam berbagai macam 

ragam tergantung dari sudut pandang mana 

melihat, serta latar belakang apa yang 

mempengaruhi orang tersebut dalam merumuskan 

definisi. Diantara beberapa definisi tersebut 

dirumuskan sebagai berikut: 

a) Menurut Prajudi Atmusudirdjo perencanaan 

adalah perhitungan dan penentuan tentang 

sesuatu yang akan dijalankan dalam mencapai 

tujuan tertentu, oleh siapa dan bagaimana. 

b) Menurut Bintaro Tjokroamidjojo Perencanaan 

dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah 

proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan 

secara sistematis yang akan dilakukan untuk 

mencapai  tunjuan tertentu. 

c) Menurut M.Fakry Perencanaan dapat diartikan 

sebagai proses penyusunan berbagai 

keputusan yang akan dilaksanakan pada masa 

yang akan datang untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. Perencanaan itu dapat pula 
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diberi arti sebagai suatu proses pembuatan 

serangkaian kebijkan untuk untuk 

mengendalikan masa depan sesuai yang 

ditentukan. Perencanaan dapat pula diartikan 

sebagai upaya untuk memadukan antara cita-

cita nasional dan resources yang tersedia yang 

diperlukan untuk mewujudkan cita-cita 

tersebut. 

Dari beberapa definisi diatas, dapat kita 

analisi dan tarik beberapa butir penting yang perlu 

dijadikan pegangan dalam menyusun suatu 

rencana. Butir-butir tersebut, yaitu: (a) 

berhubungan dengan masa depan (b) seperangkat 

kegiatan, (c) Proses yang sistematis, (d) hasil serta 

tujuan tertentu. 
34

 

2). Karakteristik Perencanaan 

Perencanaan dipandang penting dan 

diperlukan bagi suatu organisasi antara lain 

dikarenakan: 

a) Dengan adanya perencanaan diharapkan 

tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan, adanya 

pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan  

yang ditunjukan kepada pencapaian tujuan 

pembangunan. 

b) Dengan perencanaan, maka dapat dilakukan 

suatu perkiraan tehadap hal-hal dalam masa 

pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan 

dilakukan mengenai potensi-potensi dan 

prospek-prospek perkembangan tetapi juga 

mengenai hambatan-hambatan dan resiko-

resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan 
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mengusahakan supaya ketidakpastian dapat 

dibatasi sedini mungkin. 

c) Perencanaan memberikan kesempatan untuk 

memilih berbagai alternatif tentang cara yang 

terbaik atau kesempatan untuk memilih 

kombinasi cara yang terbaik. 

d) Dengan perencanaan  dilakukan penyusunan 

skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari 

segi pentingnya suatu tujuan, sasaran, maupun 

kegiatan usahanya. 

e) Dengan adanya rencana, maka akan ada suatu 

alat pengukur atau standar untuk mengadakan 

pengawasan atau evaluasi kinerja usaha atau 

organisasi, termasuk pendidikan.
35

 

b. Pengorganisasian 

1) Pengertian pengorganisasian 

Pengorganisasian merupakan suatu tindakan 

yang sangat penting agar tujuan yang ditetapkan 

dalam perencanaan dapat terwujud. 

Pengorganisasian secara sederhana merupakan 

suatu tindakan pengaturan elemen-elemen menurut 

satu atau lebih aturan. Semua hal yang dapat 

dikatakan terorganisir adalah ketika semua 

elemenya memiliki aturan atau tempat yang tepat. 

Hal yang penting di perhatikan dalam 

pengorganisasian adalah bahwa setiap kegiatan 

harus jelas siapa yang mengerjakan, kapan 

dikerjakan, dan apa targetnya. 

Pengorganisasian merupakan masalah 

penempatan individu-individu yang mengerjakan 

tugas dan tanggung jawab agar dapat mencapai 

tujuan. Kata pengorganisasian juga dapat diartikan 
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sebagai sebuah fungsi untuk mengumpulkan 

sumber daya, menetapkan urutan penggunaan 

sumber daya dan membuat struktur tugas-tugas 

untuk memenuhi tujuan organisasi. termasuk juga 

penentuan tugas-tugas apa yang harus diselesaikan, 

bagaimana pengelompokan  tugas-tugas, siapa yang 

bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas 

tersebut dan siapa yang akan membuat keputusan 

mengenai tugas-tugas tersebut. 

2) Prinsip-prinsip dalam pengorganisasian 

Berikut prinsip-prinsip dalam desain 

organisasi: 

a) Prinsip objektivitas. Setiap organisasi diarahkan 

untuk pencapaian tujuan dan sasaranya. 

b) Prinsip spesialisasi. Dalam mengalokasikan 

pekerjaan, spesialisasi pekerja harus 

dipertimbangkan. 

c) Prinsip definisi. Muatan wewenang tugas dan 

tanggung jawab untuk setiap posisi harus di 

definisikan dengan jelas. 

d) Prinsip keterhubungan. Kekuasaan dan 

tanggung jawab untuk setiap posisi harus 

sesuai. 

e) Efesiensi. Struktur organisasi harus dapat 

memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi 

secara efisien dan dengan biaya yang minimum. 

Penyederhanaan. Struktur organisasi harus 

sesederhana mungkin. 

f) Fleksibel. Organisasi harus bisa beradabtasi 

terhadap keadaan yang berubah-ubah dan 

mengijinkan pengembangan atau penggantian.  

g) Keseimbangan. Penting untuk 

menyeimbangkan ukuran dan berbagai 

departemen dan faktor-faktor yang berbeda 
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misalnya manusia, faktor teknis, keahlian dan 

finansial. 

h) Kesatuan arah.  Untuk kelompok kegiatan yang 

mempunyai tujuan yang sama, harus ada satu 

kepala dan satu rencana. 

i) Kemampuan personal. Seleksi, penempatan dan 

pelatihan staff harus diprioritaskan untuk 

memastikan tercapainya kinerja yang 

maksimum dari pegawai.
36

 

3) Penggerakan (actuating) 

Fungsi manajemen tidak akan berjalan 

sebagaimana mestinya tanpa adanya unsur 

penggerakan atau pengarahan, sebagai tindak lanjut 

dari proses perencanaan, pengorganisasian , dan 

sampai ke proses penggerakan. 

G. R Terry dalam Bukunya : Pengarahan 

adalah membuat semua anggota kelompok agar 

mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta 

bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan 

perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian
37

. 

4) Pelaksanaan 

a) Pengertian Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah atau pelaksanaan dari 

sebuah rencana yang sudah disusun secara 

matang dan terperinci, implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan dianggap sudah  

siap.
38
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5) Pengendalian (Controling), Evaluasi 

a) Definisi pengendalian 

Pengendalian merupakan fungsi manajemen 

yang tidak kalah pentingnya dalam sebuah 

organisasi. Pengendalian melibatkan penentuan 

mengenai apa yang telah dicapai, evaluasi 

kinerja dan menerapkan langkah-langkah 

korektif untuk memungkinkan tercapainya 

tujuan yang telah ditetapkan pada rencana awal. 

Oleh karena itu, pengendalian menyiratkan 

perbandingan kinerja dalam kaitanya dengan 

tujuan yang ditetapkan dan membuat 

penyesuaian dan perbaikan yang dibutuhkan.   

Terdapat beberapa tujuan pengawasan dan 

pengendalian seperti yang dikemukakan oleh 

Usman: 

1) Untuk menghentikan atau meniadakan 

kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, 

pemborosan, hambatan dan ketidak adilan. 

2) Mencegah terulangnya kembali kesalahan 

penyimpangan, penyelewengan, 

pemborosan, hambatan dan ketidak adilan. 

3) Medapatkan cara-cara yang lebih baik atau 

membina yang telah baik. 

4) Menciptakan susasana keterbukaan, 

kejujuran, partisipasi dan akuntabilitas 

organisasi. 

5) Meningkatkan kelancaran operasi Organisasi 

6) Memberikan opini atas kinerja organisasi. 

7) Mengarahkan manajemen untuk melakukan 

koreksi atas masalah-masalah pencapaian 

kinerja yang ada. 
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8) Menciptakan terwujudnya pemerintahan 

yang bersih
39

. 

b) Definisi Evaluasi 

Definisi yang ditulis oleh Ralph Tyler, yaitu 

evaluasi ialah proses yang menentukan sampai 

sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai.
40

 

Kemudian Sebagaimana di kemukakan oleh 

Edwint, Wandt dan Gerald w, Brown, bahwa 

Evaluasi merujuk pada pengertian “ tindakan 

atau proses untuk menentukan nilai dari 

sesuatu”. 

1) Fungsi evaluasi 

Secara umum evaluasi sebagai tindakan 

atau proses memiliki tiga macam fungsi 

pokok, yaitu mengukur kemajuan, 

menunjang penyusunan rencana, dan 

memperbaiki atau melakukan 

penyempurnaan kembali. Setidaknya ada dua 

macam kemungkinan hasil yang diperoleh 

dari evaluasi, yaitu :  (1) hasil evaluasi itu 

ternyata menggembirakan sehingga dapat 

memberikan rasa lega bagi evaluator sebab 

tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai 

sesuai dengan yang direncanakan, (2) hasil 

evaluasi itu ternyata tidak menggembirakan 

atau bahkan mengkhawatirkan, dengan 

alasan bahwa berdasarkan hasil evaluasi 

ternyata dijumpai adanya penyimpangan, 
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hambatan, atau kendala, sehingga 

mengharuskan evaluator untuk bersikap 

waspada. Ia perlu memikirkan dan 

melakukan pengkajian ulang terhadap 

rencana yang telah disusun, atau mengubah 

dan memperbaiki cara pelaksanaanya. 

Berdasarkan data hasil evaluasi, 

selanjutnya dicari metode lain yang 

dipandang lebih tepat dan sesuai dengan 

keadaan sebutuhan. Sudah tentu, perubahan-

perubahan itu membawa konsekuensi berupa 

perencanaan ulang atau perencanaan baru. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

evaluasi memiliki fungsi menunjang 

penyusunan rencana. 

 

Evaluasi yang dilaksanakan secara 

berkesinambungan akan membuka peluang 

bagi evaluator untuk membuat perkiraan, 

apakah tujuan yang telah dirumuskan akan 

dapat dicapai pada waktu yang telah di 

tentukan atau tidak. Apabila berdasarkan data 

hasil evaluasi diperkirakan bahwa tujuan 

tidak akan dapat dicapai sesuai dengan 

rencana, evaluator akan berusaha untuk 

mencari dan menemukan faktor-faktor 

penyebabnya, serta mencari dan menemukan 

jalan keluar atau cara-cara pemecahanya. 

Atas dasar hasil evaluasi itu, adakalanya 

evaluator perlu mengadakan perubahan, 

penyempurnaan atau perbaikan, baik 

perbaikan yang menyangkut organisasi, tata 

kerja, maupun perbaikan terhadap organisasi 

itu. Dengan demikian, kegiatan evaluasi pada 
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dasarnya juga dimaksudkan untuk melakukan 

perbaikan atau penyempurnaan usaha.
41
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat dialami.
42

 

Metode Studi kasus adalah  metode penelitian 

pendidikan yang berusaha menyelesaikan suatu masalah, 

persoalan atau kasus khusus yang muncul dalam 

pendidikan.
43

 

Jadi dengan menggunakan pendekatan kualitatif  

peneliti akan menemukan data-data dan kemudian 

dengan pendekatan kualitatif ini juga peneliti gunakan 

untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas dan 

rinci tentang peranan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

Pramuka dalam meningkatkan Karakter Bekerja Keras 

anggota di Institut Agama Islam  Negeri Ponorogo. 

 

B. Kehadiran Peneliti  

Ciri khas penelitian kulitatif  tidak dapat dipisahkan 

dengan pengamatan berperan serta, sebab perananan 

penelitianlah yang menentukan keseluruhan 

sekenarionya.
44

 Untuk itu dalam penelitian ini peneliti 

bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan pasif 

sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. 
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C. Lokasi Penelitian  

Adapun lokasi yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini bertempat di Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo yang berada di Jl. Pramuka No.156 

PO. BOX 116 telp. (0352) 481277 (Hunting) Fax.  

(0352) 461893 Ponorogo 63471 Jawa Timur yang 

berpotensi untuk melaksanakan peningkatan karakter 

anggota pramuka. kemudian tempat yang digunakan 

peneliti lebih mudah dijangkau, akhirnya memutuskan 

untuk mengambil lokasi penelitian di perguruan tinggi 

ini. 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

             Data adalah bagian-bagian khusus yang 

membentuk dasar-dasar analisis.
45

 Dalam penelitian 

ini data dikumpulkan oleh peneliti sendiri melalui 

terjun langsung menuju lapangan. yang peneliti ingin 

peroleh dalam penyusunan penelitian ini adalah 

tentang bagaimana bentuk karakter bekerja keras 

anggota dalam mewujudkan kegiatan yang 

direalisasikan oleh UKM Pramuka IAIN Ponorogo. 

2. Sumber Data   

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah 

kata-kata dan tindakan serta data tambahan berupa 

dokumen dan lain-lain. 

Sumber data Primer adalah: 

a. Ketua Dewan Racana (KDR) Unit Kegiatan 

Mahasiswa Pramuka (UKM) Pramuka Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo yaitu untuk 

mengetahui cara atau kegiatan-kegiatan yang 
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dilakukan  Pramuka yang mampu meningkatkan 

Karakter anggotanya.  

b. Pemangku Adat (PA) Unit Kegiatan Mahasiswa 

Pramuka Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

untuk mengetahui  bentuk kerja keras anggota 

dalam mewujudkan kegiatan yang direalisasikan 

oleh UKM Pramuka IAIN Ponorogo. 

c. Mahasiswa (Anggota) yang mengikuti UKM 

Pramuka di Institut Agama Islam Negeri IAIN 

Ponorogo untuk mengetahui hasil atau proses 

Bekerja keras anggota  melalui kegiatan yang 

telah dilaksanakan Pramuka di IAIN Ponorogo. 

 

E. Prosuder Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan salah satu 

hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini 

atau prosedur ini merupakan strategi untuk mendapatkan 

data yang diperlukan. Keberhasilan penelitian sebagian 

besar tergantung pada teknik-teknik pengumpulan data 

yang digunakan. Pen gumpulan data pada penelitian ini 

dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan,keterangan 

kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat 

dipercaya. untuk memperoleh data seperti yang 

dimaksud tersebut. dalam penelitian digunakan teknik-

teknik, Prosedur-prosedur alat-alat serta kegiatan yang 

nyata.
46

 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama 

dari penelitiam adalah mendapatkan data. Secara umum 

ada beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, 

wawancara, dokumentasi. 
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1. Observasi 

             Dalam observasi ini, peneliti menggunakan 

observasi partisipatif yang mana peneliti terlibat 

dengan kegiatan sehari-hari  yang sedang diamati atau 

yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
47

 

             Disini peneliti memenggunakan metode 

observasi untuk mengetahui karakter dari masing-

masing anggota salah satunya yaitu karakter bekrja 

keras. Misalnya dalam kegiatan Lomba Pramuka 

Penegak yang dilaksanakan oleh UKM Pramuka yang 

mana seluruh anggota diharapkan benar bersungguh-

sungguh dalam mensukseskan kegiatan yang telah 

diselenggarakan. 

2. Wawancara 

             Metode wawancara adalah alat pengumpulan 

informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan 

secara lisan untuk dijawab secara lisan.
48

 dalam 

menggunakan teknik wawancara ini, keberhasilan 

dalam mendapatkan data atau informasi dari obyek 

yang diteliti sangat bergantung pada kemampuan 

peneliti dalam melakukan wawancara.
49

 

             Teknik wawancara yang digunakan peneliti 

adalah teknik wawancara mendalam. Pada prinsipnya, 

peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara 

mendalam dengan harapan peneliti mendapatkan 

informasi yang dapat disimpulkan. Pada teknik ini 

peneliti dapat mewawancarai secara langsung kepada 

informan tentang hal-hal yang berhubungan dengan 
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data yang dibutuhkan. Yaitu mengenai kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) Pramuka yang mampu 

meningkatkan karakter bekerja keras anggota. 

kemudian menggunakan jenis wawancara terbuka. 

orang- orang yang dijadikan informan dalam 

penelitian ini yaitu: 

Pemangku Adat (PA) Pramuka IAIN Ponorogo 

a) Ketua Dewan Racana (KDR) Pramuka IAIN 

Ponorogo 

b) Anggota Pramuka IAIN Ponorogo 

3. Dokumentasi 

             Metode dokumentasi dilakukan dengan cara 

mencatat data-data atau dokumen-dokumen yang ada, 

melalui arsip, foto, atau yang lainya yang berkaitan 

dengan masalah penelitan. Dalam penelitian ini 

metode dokumentasi digunakan untuk menggali 

sejarah, visi dan misi dan tujuan Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) Pramuka di Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo,  keadaan anggota dan kemudian 

juga mengenai struktur organisasi dan sarana 

prasarana yang ada. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan  lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 
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sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang 

lain.
50

 

Milles Huberman  mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data, yaitu : data reduction, data display, 

dan conclusion drawing / verification 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. 

Peneliti setelah mendapatkan data dari lapangan, 

mencatat dengan teliti dan terperinci, mereduksi 

data berarti merangkum,  memilih hal yang pokok  

dan memfokuskan hal yang penting dan membuang 

hal-hal yang tidak perlu.  

b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah  selanjutnya 

adalah mendisplaykan data. Maka penyajian data 

bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori,dan sejenisnya. 

c. Concclution Drawing / Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 

obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau 

gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat 
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berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis 

atau teori.
51

 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Kriteria dalam keabsahan terhadap data hasil 

penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan 

keikut sertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, 

pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus 

negatif, pengecekan anggota. Dalam penelitian ini, 

pengecekan keabsahan temuan atau kepercayaan 

terhadap data hasil penelitian kualitatif dengan: 

1. Ketekunan / keajegan pengamatan 

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. Dengan kata lain,     jika 

perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, 

maka ketekunan pengamatan menyediakan 

kedalaman.
52

 

2. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. 
53

 

Dengan hal ini peneliti menemukan suatu data (a) 

membandingkan hasil wawancara dengan data hasil 

observasi/ pengamamatan. (b) membandingkan apa 

dikatakan anggota mengenai kegiatan yang 

dilaksanakan dan mampu meningkatkan karakter 
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yang dimiliki anggota. (c) membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang 

berkaitan. 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian  

  Tahap ini terdiri pula atas tahap pralapangan, tahap 

pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data 

1. Tahap pra lapangan, meliputi : menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus 

perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih 

dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut 

mengenai etika penelitian. Tahapan ini dilakukan pada 

bulan Desember 2018. 

2. Tahap pekerjaan  lapangan.  uraian tentang tahap 

pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian yaitu : 

memahami latar penelitian, dan persiapan diri, 

memasuki lapangan, dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data.Tahapan ini dilakukan pada bulan 

februari 2019. 

3. Tahap analisis data, yang meliputi : analisis selama 

dan setelah pengumpulan data.
54
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 BAB IV 

 TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Pramuka IAIN Ponorogo 

Berdirinya Gerakan Pramuka di IAIN Ponorogo 

berawal dari kepedulian mahasiswa terhadap 

kemajuan bangsa Indonesia dan khususnya terhadap 

generasi muda. Termasuk di Perguruan Tinggi yang 

dapat dijadikan salah satu ruang bagi mahasiswa 

untuk menjalankan kewajiban terhadap kemajuan 

Negara Indonesia. Sehingga para mahasiswa 

mempunyai peran, fungsi, dan kewajiban, sesuai 

dengan tri satya dan dasadarma di Perguruan Tinggi. 

Setelah melalui proses yang rumit dan panjang pada 

tanggal 10 Mei 1994 berdirilah Racana IAIN dengan 

GUGUS DEPAN 04089-04090 yang berpangkalan 

di IAIN Ponorogo. Gerakan Pramuka tersebut 

terbagi/ Menjadi satuan terpisah antara Racana putra 

dan Racana Putri, yang Putra bernama Racana 

Ronggo Warsito dan Racana Putri bernama NIKen 

Gandini. Kedua nama tersebut diambil dari nama 

tokoh yang sangat tidak asing bagi masyarakat 

Ponorogo. Untuk lebih jelasnya profil Pramuka IAIN 

Ponorogo sebagai berikut: 

a. Ronggo Warsito 

Ronggo Warsito adalah murid Kyai Hasan 

Besari yang merupakan Kyai terkenal dan 

penerus pondok yang berada di Tegalsari, Jetis, 

Ponorogo. Di Pondok inilah Ronggo Warsito 

digembleng ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu 

umum. Selain itu Ronggo Warsito juga seorang 

sastrawan yang tutur kata dan tingkah lakunya 



 

 
 

menjadi suri tauladan bagi masyarakat Ponorogo 

dan sekitarnya. 

Dan harapan mendasar mengapa Racana 

putra menggunakan nama Ronggo Warsito 

adalah untuk mengadopsi semua hal positif dari 

sosok Ronggo Warsito, sehingga harapan utama 

dari Gerakan Pramuka di IAIN Ponorogo adalah 

nantinya para mahasiswa mempunyai karakter 

seperti beliau. Dan dampak yang diharapkan 

adalah membangun generasi mahasiswa yang 

berbudi luhur dan mampu menjalankan peran, 

fungsi dan kewajiban sebagai seorang pramuka 

dalam masyarakat.  

b. Niken Gandini 

Niken Gandini adalah seorang putrid 

Demang Ki Gede Kethut Sutro Alam yang 

tekenal cantiknya, lemah lembut dan berbudi 

luhur. Niken Gandhini diperistri oleh Raden 

Bethoro Katong yaitu Bupati Ponorogo. Selama 

menjadi istri, Niken Gandhini adalah seorang 

figure yang patut dicontoh bagi masyarakat 

Ponorogo dan sekitarnya karena sifat dan 

karakternya. dan harapan atas figur tersebut 

diharapkan Racana putri melahirkan Pramuka 

yang berkarakter tidak hanya cantik tetapi juga 

berbudi pekerti yang luhur dan tutur kata yang 

lemah lembut sehingga menjadi generasi yang 

dapat menjadi panutan masyarakat.  

2. Visi,  Misi dan Tujuan Gerakan Pramuka IAIN 

Ponorogo 

a. Visi 

Sebagai organisasi yang bergerak dalam 

bidang kepramukaan dan kemasyarakatan, 

Racana Ronggo Warsito Niken Gandini   



 

 
 

mempunyai visi yang menjadi salah satu unit 

kegiatan khusus yang berciri, bercitra, serta 

berbuat demi: 

1) Menumbuhkan kesadaran akan arti dan 

fungsi Pramuka dalam menunjang kegiatan 

belajar mengajar di Lembaga formal maupun 

non formal. 

2) Merevitalisasi Gerakan Pramuka yang aktif 

dan kreatif dalam keintelektualan. 

3) Membentuk karakter mahasiswa yang sesuai 

dengan makna tri satya dan dasadarma dalam 

Gerakan Pramuka. 

4) Sebagai sarana pengembangan bakat dan 

minat mahasiswa IAIN Ponorogo. 

b. Misi 

Untuk mewujudkan visi yang ada, maka 

diperlukan langkah-langkah yang akan 

dilaksanakan oleh Racana Ronggo Warsito 

Niken Gandhini yang tersebut dalam misi, yaitu: 

1) Melakukan usaha secara langsung maupun 

tidak langsung untuk mengenalkan 

kepramukan dikalangan civitas akademis 

IAIN Ponorogo dan masyarakat sebagai 

sarana pendidikan yang efektif. 

2) Melaksankan berbagai macam latihan dan 

pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas keintelektualan maupun 

keterampilan kader-kader Gerakan Pramuka. 

3) Menyediakan sarana dan media untuk 

mendukung peningkatan mutu dan 

pengembangan bakat dan minat anggota 

pada khususnya. 

3. Tujuan 



 

 
 

Racana Ronggo Warsito Niken Gandhini sebagai 

organisasi pendidikan non formal bertujuan: 

1) Menjadi manusia yang berkepribadian, berbudi 

luhur dan berkarakter baik. 

2) Menjadi manusia yang tinggi mental dan kuat 

keimanannya terhadap agama. 

3) Menjadi manusia yang berintelektual tinggi, 

mumpuni dan berketerampilan. 

4) Menjadi manusia yang kuat, sehat jasmani dan 

rohani. 

Sehingga yang diharapkan adalah terbentuklah 

kader-kader Pramuka yang militan dan berdaya guna 

bagi diri sendiri, masyarakat dan bangsa Indonesia. 

Di samping itu pula berguna bagi racana Ronggo 

Warsito Niken Gandini dalam kegiatan civitas 

akademik. Karena juga sebagai dari bagian Unit 

kegiatan kemahasiswaan IAIN Ponorogo, yang 

dituntut menjunjung tinggi nama dan citra IAIN 

Ponorogo dan dapat melaksanakan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi sebagai tanggung jawab. 

4. Struktur Organisasi 

UNIT KEGIATAN MAHASISWA 

PRAMUKA 

Ka. MABIGUS : Dr. Hj. S. MARYAM YUSUF, 

M.Ag, 

Ka. HARMABIGUS : Dr. SAIFULLAH, M. Ag, 

Pembina GUDEP :  MUKHLISON EFFENDI, M.Ag. 

RETNO WIDYANINGRUM, M.Pd. 

ARIF RAHMAN HAKIM, M.Pd. 

LIA NOVIANA, M.H.I 

PEMANGKU ADAT 077 : 1. AHMAD MUNIR 

PEMANGKU ADAT 04078: 2.  MADA AYU S 

KETUA DEWAN RACANA 04077 : 1. ARIF MUDHAKIR 

KETUA DEWAN RACANA 04078 : 2. RIFFI FIRDA L 



 

 
 

SEKERTARIS : 1. FAJAR NURCAHYO 

 2. RAMAH PRATIWI 

BENDAHARA : 1. RISKI ALFARISI     

2. MAMNUN MASRIFAH 

Co.  KAJIAN KEPRAMUKAAN : 1. MUHAMMAD DZAKI 

 2. KHOIROTUN NISA 

Co. GIAT OPRASIONAL  : 1. MUHAMMAD HISYAM 

 2. DESI ALFIANI 

Co. PNGABDIAN MASYARAKAT : 

 1. FAJAR NURKHOLIS 

 2. NILAS SA’ADAH 

Co. EVALUASI DAN PENGEMBANGAN :  

 1. SUKMA AROHMAN 

 2. FITRIA FEBRIANI 

Co. KERUMAH TANGGAAN :  

 1. IMAM ABDUL AZIZ 

 2. AYU WULANDARI  

 

5. Inventaris UKM Pramuka IAIN Ponorogo 

NO Nama Barang Jumlah Keterangan 

1. Karpet 1 KurangBaik 

2 Tenda Kain   3 Baik 

3. Tenda Dome 

besar 

2 Kurang Baik 

6. TaliRami 1 kardus Baik 

5. Piala 7 Baik 

6. Lemari Kayu 3 Baik 

7 Lemari Plastik 1 Baik 

8. Kipas angin 1 Baik 

9. Baju Adat PA  Baik 

10. Celana Kombor 1 Baik 

11. Baju Penadon 1 Baik 

12. Udeng 1 Baik 



 

 
 

13. Kolor 1 Baik 

14. Sabuk 1 Baik 

15. Baju Adat PI 1 Baik 

16. Rok 1 Baik 

17. Kebaya Hijau  1 Baik 

18. Kebaya Putih 1 Baik 

19. Slendang 1 Baik 

20. Jilbab  1 Baik 

21 Alat adat  Baik 

22. Gentong 1 Baik 

23. Jarik 2 Baik 

24. Kendi 1 Baik 

25. Kotak adat 1 Baik 

26. Tempat Makan 

Adat 

1 Baik 

27. Gayung Adat 1 Baik 

28. Tongkat 

Panjang 

178 Baik 

29. Pendek 35 Baik 

30. Bendera Regu 2 Baik 

31. Bendera 

Racana 

1 Baik 

32. Bendera Merah 

Putih 

2 Baik 

33. Bendera 

Semaphore 

56 Baik 

34. Bendera Wosm 15 Baik 

35. Bendera tunas 

Kelapa 

14 Baik 

36. Bendera Optis 16 Baik 

37. Taplak Meja 4 Baik 

38. Lampu Biasa 10 Baik 

39. Lampu Tembak 3 Kurang Baik 



 

 
 

40. Kabel+ 

stopmap 

Kontak 

5 Baik 

41. Topi Pramuka 4 Baik 

42. Kotak Surat  1 Baik 

43. Galon  3 Baik 

44. Cermin 1 Bik 

45. Plankan 1 Baik 

46. Tiang Bendera 3 Baik 

47. Alat Pel   

48. Sapu lantai 2 Baik 

49. Sapu Lidi 5 Baik 

50. Cikrak 1 Baik 

51. Tempat sampah 2 Baik 

52. Stempel  1 set Baik 

53. Piring 20 Baik 

54. Tikar 4 Baik 

55. Hiasan Dinding 4 Baik 

56. Kuda Jatil 8 Kurang Baik 

57. Sendok 5 Baik 

58. Gelas  25 Baik 

59. Alat Makeup 1 set Baik  

60. Ricecooker  1 Kurang Baik 

61. Palu Musdega 2 Baik 

62. Dok Musdega 1 Baik 

63. Teko 4 Baik 

64. Terpal  1 Baik 

65. Nampan 5 Baik 

66. Tempat Tisu 1 Baik 

67. Meja 1 Baik 

68. Celengan 1 Baik 

69. Jam Dinding 1 Baik 

70. Kompor Gas 2 Baik 



 

 
 

71. Cobek 2 Baik 

72. CinderaMata 10 Baik 

73. Lampu darurat 2 Baik 

74. Kamera 1 Baik 

75. Print 1 Baik 

76.  Sound System 2 Baik 

77. Proyektor  1 Kurang Baik 

78. Stand Sound 2 Baik 

79. Reog  1 Baik 

80. Seragam reog  1 set Baik 

81. HT  4 Baik 

82. Stand Mic 1 Baik 

83. MIC 3 Kurang Baik 

84. Kabel Mic 4 Baik 

85. Kompor 

Lapangan 

2 Baik 

86. Nesting 2 Kurang 

lengkap 

87. Megaphone 1 Baik 

88. Carier 16 Baik 

89. Matras 12 Baik 

90. Mantel 14 Baik 

91 Peralatan 

Masak 

2 Tas Baik 

92. Hanmook 1 Baik 

 

B. Data Khusus 

1. Bentuk karakter bekerja keras anggota dalam 

mewujudkan kegiatan yang direalisasikan oleh 

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pramuka IAIN 

Ponorogo. 

Sebaiknya sebelum mewujudkan kegiatan yang 

direalisasikan oleh UKM Pramuka IAIN Ponorogo 



 

 
 

diharapkan adanya  suatu perencanaan, yang mana 

perencanaan tersebut adalah proses menentukan apa 

yang ingin di capai dalam sebuah kegiatan, serta 

tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk 

mensukseskan kegiatan yang akan di selenggarakan, 

di UKM Pramuka setiap awal kepengurusan 

membentuk kepanitian terlebih dahulu, agar anggota 

juga mampu membuat konsepan yang benar-benar 

baik dan  matang. Seperti yang telah di jelaskan oleh  

Kak Arif Mudhakir yaitu: 

“Terkait perencanaan dalam sebuah kegiatan, 

UKM Pramuka membentuk kepanitiaan 

terlebih dahulu dari setiap kegiatan di awal 

kepengurusan. Dengan maksud, agar anggota 

mempersiapkan diri dalam merancang 

kegiatan tersebut dengan baik dan matang. 

Selain itu, agar anggota juga mampu 

membuat konsep kegiatan yang benar-benar 

baik dengan harapan tidak ada kekurangan 

atau kendala di dalam kegiatan nantinya. 

Dengan demikian anggota dalam hal 

perencanaan sudah dituntut untuk bekerja 

keras terutama para BPH (badan Pengurus 

Harian) kegiatan antara lain ketua, sekertaris, 

bendahara, CO Bidang mereka harus bekerja 

lebih keras dan mampu memberikan yang 

terbaik dalam setiap kegiatan yang 

dilaksanakan.” 
55

 

Pemangku adat putri pramuka IAIN Ponorogo 

Kak Mada Ayu Sinung,  juga memberikan 
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penjelasan mengenai perencanaan yang telah 

diterapkan di Unit Kegiatan mahasiswa( UKM) 

Pramuka agar suatu kegiatan yang akan di 

laksanakan berjalan dengan lancar dan sesuai 

harapan maka anggota pramuka IAIN Ponorogo 

sering mengadakan rapat atau musyawarah untuk 

membahas tugas atau job masing-masing dari setiap 

devisi, perkembangan dari setiap devisi yang telah 

diamanahkan agar dapat terkontrol sampai dimana 

kesiapan anggota dalam mempersiapkan sebuah 

rancangan kegiatan, sudahkah mencapai target yang 

telah disepakati ataupun sebaliknya. dan 

perencanaan ini telah di terapkan di UKM Pramuka 

IAIN Ponorogo seperti yang telah di jelaskan yaitu:  

“Sebelum diadakan kegiatan di UKM 

Pramuka Anggota (Panitia) mengadakan 

rapat, untuk membahas job masing-masing 

devisi, perkembangan dari setiap devisi, 

target yang harus di selesaikan dari setiap 

devisi misalkan ketika waktu kegiatan LPP 

target dari devisi humas  salah satunya adalah 

mengantar surat  pemberitahuan lomba serta 

juklak juknis harus diantar sekitar 1 bulan 

sebelum lomba karena untuk persiapan dari 

masing-masing sekolah dalam menyiapkan 

lomba.”
56

 

Dengan adanya sebuah perencanaan dalam setiap 

kegiatan yang telah dilaksanakan oleh UKM 

Pramuka IAIN Ponorogo, diharapkan agar 

pelaksanaan kegiatan dapat diusahakan berjalan 
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dengan efektif dan efisien, dengan adanya 

perencanaan juga dapat mengidentifikasi 

permasalahan ataupun hambatan-hambatan yang 

timbul, juga dapat menghindari perubah an yang 

tidak terarah dan terkontrol. 

Dalam UKM Pramuka setiap devisi pasti ada 

yang menghendel yaitu bisa disebut dengan Co 

devisi yang mana memandu untuk menjalankan 

program kerja setiap devisi dan target penyelesaian 

program kerja tersebut. Disini ada salah satu devisi, 

yaitu devisi Kegiatan Lomba Pramuka Penegak yang 

mana CO devisi kegiatan yaitu kak Hisyam Ihsan 

yang menjelaskan mengenai program kerja dari 

devisinya dan target untuk penyelesaianya : 

“ dalam menjalankan suatu kegiatan harus 

matang dulu untuk sebuah konsepan kegiatan 

, dan konsepan kegiatan ini termasuk dalam 

program kerja devisi kegiatan, kemudian 

program kerja yang lain yaitu menyusun 

jadwal secara rinci beserta penanggung 

jawab dan segala kebutuhanya, membuat 

tema dari kegiatan tersebut, menentukan 

perlengkapan peserta, menentukan petunjuk 

pelaksanaan dari kegiatan tersebut, kemudian 

menyiapkan anggaran dana yang diperlukan 

dan bekerja sama dengan bidang yang lain. 

Dari banyaknya program kerja atau job dis 

diatas maka untuk target penyelesaianya 

yaitu setiap 1 minggu sekali  bahkan sebelum 

itu harus sudah tuntas, satu program kerja, 

dan jika memungkinkan maka 2 atau 3 

program kerja tersebut terselesaikan karena 

bisa dikerjakan bersam-sama serentak  

dengan anggota maka target pengerjaan 



 

 
 

program kerja tersebut telah selesai dengan 

tepat waktu karena disini dituntut untuk kerja 

cepat dengan hasil yang maksimal, agar bisa 

mengerjakan pekerjaan yang lainya lagi yang 

belum terselesaikan , kemudian ketika dalam 

kegiatan menemukan suatu permasalahan 

ataupun hambatan maka Mencari alternatif  

pemecahan atau mencari solusinya dengan 

cara mengidentifikasi masalah, kemudian 

membuat beberapa rencana dan kemudian 

membuat kesimpulan dari rencana tersebut, 

maka temulah solusi dari permasalahan yang 

dihadapi”.
57

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwasanya adanya program kerja tentu menambah 

semangat anggota dalam mengerjakanya tepat waktu 

sesuai dengan yang ditargetkan, karena 1 bahkan 2 

program kerja bisa terselesaikan dalam waktu kurang 

dari 1 minggu dengan dikerjakan secara serentak 

bersama anggotanya.  

Kemudian senada dengan pemaparan kak 

hisyam ihsan Co Devisi kegiatan LPP disini juga ada 

penjelasan dari kak Sari Nur anisah selaku Co devisi 

kesekertariatan yaitu:  

“dalam pelaksanaan sebuah kegiatan tentu 

tidak terlepas dari penunjang terealisasinya 

sebuah kegiatan tanpa adanya sebuah 

program kerja atau job discription, dan disini 

program kerja dari devisi kesekertariatan 

antara lain mendata dan mengontrol penuh 
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peserta dan keikutsertaanya, mendata, 

memesankan  dan menyiapkan fasilitas yang 

diberikan kepada peserta dengan cek listya, 

kemudian membuat daftar hadir peserta dan 

undangan, menyiapkan anggaran dana yang 

diperlukan, kemudian tidak lupa juga selalu 

bekerja sama dengan devisi yang lainya, 

kemudian untuk target dari penyelesaian 

pengerjaan program kerja tersebut sangat 

terbatas, disesuaikan dengan pelaksanaan 

kegiatan, karena disini lebih dituntut untuk 

bekerja keras dan menyelesaikan tugas 

dengan tepat waktu agar kegiatan dapat 

berjalan dengan lancar, biasanya pengerjaan 

program kerja H- satu minggu seluruhnya 

sudah terpenuhi karena berkaitan dengan 

fasilitas peserta, kemudian biasanya untuk 

pemesanan fasilitas dilebihkan jadi ketika 

kegiatan ada kendala dalam hal fasilitas maka 

sudah siap sedia untuk menggantinya, jika 

menemui hambatan-hambatan dalam 

mengerjakan program kerja maka sering 

diadakan rapat guna membahas dan mencari 

altrnatif yang lain .jadi ketika terdapat 

kendala maka sudah di musyawarahkan 

bahwasanya dari devisi sudah punya 

alternatif lain atau planing yang lain, jadi 

membiasakan diri untuk bisa mengambil 

jalan atau alternatif lain, memutuskan suatu 

hal secara mendadak ataupun ketika 

menemui hal-hal yang tidak diinginkan, jadi 



 

 
 

sudah memikirkan sebab dan akibatnya, bisa 

jadi menggunakan pemecahan masalah”
58

 

Dapat disimpulkan bahwasanya setiap devisi 

mempunyai cara tersendiri dan target tersendiri 

untuk memaksimalkan tugas atau program kerja yan 

diamanahkan, akan tetapi disini devisi 

kesekertariatan target penyelesaian proram kerja 2,3 

poin nya yaitu selama 1 minggu waktu tersebut harus 

dimaksimalkan karena memang di UKM ini di tuntut 

untuk bekerja keras dan kaitanya devisi 

kesekertariatan yaitu denga peserta perlombaan, jadi 

1 minggu sebelum kegiatan berlangsng maka 

seluruhnya dari program kerja devisi harus sudah 

tuntas. Jadi untuk pemesana fasilitas peserta pun 

juga biasanya ada lebihnya untuk antisipasi ketika 

kegiatan berlangsung menemui kendala, juga sudah 

di tanamkan kerja keras ketika kegiatan berlangsung 

dan menemui kendala yang tidak terduga maka harus 

bisa dan siap mencari alternatif lain, memikirkan 

sebab dan akibatnya lalu bisa memutuskan dengan 

keputusan yang bijak agar kendala tersebut bisa 

teratasi dan kegiatan berjalan dengan lancar kembali. 

2. Bentuk Kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pramuka IAIN 

Ponorogo dalam meningkatkan karakter bekerja 

keras anggota. 

a. Kegiatan LPP (Lomba Pramuka Penegak ) se 

eks Karesidenan Madiun 

Di UKM Pramuka IAIN Ponorogo sangat 

banyak sekali kegiatan-kegiatan yang telah di 
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laksanakan, salah satunya yaitu sebuah kegiatan 

yang mana kegiatan tersebut sangat membantu 

untuk meningkatkan karakter bekerja keras yang 

dimiliki oleh anggota. Kegiatanya bernama 

Kegiatan Lomba Pramuka Penegak (LPP), 

kegiatan ini bisa dibilang kegiatan paling besar 

dan paling membutuhkan kesungguhan, kerja 

keras mulai dari pasca kegiatan, kegiatan 

berlangsung hingga evaluasi kegiatan. Kegiatan 

ini diikuti oleh pangkalan penegak Tingkat 

SMA/ MA sederajat  se eks karesidenan Madiun. 

Kegiatan ini dilaksanakan setiap 1 Tahun sekali. 

Seperti yang telah disampaikan oleh ketua UKM 

Pramuka kak Arif Mudhakir sebagai berikut: 

             “LPP (lomba pramuka penegak) salah satu 

kegiatan dari UKM Pramuka yang 

bergengsi. LPP juga salah satu kegiatan 

yang mampu menjadikan karakter kerja 

keras anggota. Hal ini dikarenakan 

kegiatan LPP  menjadi kegiatan yang 

paling besar yang diikuti oleh anggota 

pramuka penegak se eks-karesidenan 

Madiun dengan jumlah 45 sangga. Selain 

itu LPP merupakan kegiatan yang berjalan 

kedua kalinya. Hal ini menjadikan 

kegiatan LPP harus disiapkan dengan baik 

dan matang.”
59

 

Senada dengan yang telah disampaikan oleh 

ketua UKM Pramuka, kak arif mudhakir disini 

kak mada ayu sinung selaku pemangku adat juga 
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mengatakan bahwa dari banyaknya kegiatan 

yang ada di UKM Pramuka, kegiatan Lomba 

Pramuka penegak lah yang  lebih membantu 

mengantarkan anggota pada peningkatan 

karakter bekerja kerasnya. 

“Dari banyaknya kegiatan yang ada di 

UKM Pramuka Kegiatan yang lebih 

mengantarkan anggota pada peningkatan 

karakter yang dimiliki anggota yaitu 

kegiatan LPP. LPP yaitu lomba Pramuka 

Penegak yang diselenggarakan lingkupnya 

yaitu se eks karesidenan Madiun.”
60

 

Selanjutnya dalam menghadapi kegiatan ini 

pertama kali yang dilakukan oleh UKM 

Pramuka yaitu mengadakan rapat untuk  seluruh 

anggota UKM Pramuka  yang mana 

pembahasanya mengenai pembentukan Reka 

kerja kegiatan atau bisa disebut denga panitia 

penyelenggara kegiatan LPP beserta dengan 

devisi-devisinya sekaligus tugas dari setiap 

devisi tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan 

oleh kak Mada Ayu yaitu: 

“Untuk mempersiapkan terselenggaranya 

kegiatan tersebut para anggota 

mengadakan rapat, kemudian dalam rapat 

tersebut membahas tentang devisi-devisi 

yang sekiranya sangat diperlukan dalam 

kegiatan tersebut, kemudian dilanjutkan 

dengan tugas masing-masing devisi yang 
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telah dibentuk. Dan apa saja yang harus 

dikerjakan oleh setiap devisi.”
61

 

Di UKM Pramuka sendiri dalam 

pelaksanaan kegiatan biasanya membentuk 8 

devisi dengan tugasnya masing-masing. Hal ini 

dijelaskan oleh Pemangku adat pramuka yaitu 

kak Mada Ayu mengenai apa saja devisi yang 

ada di UKM Pramuka dalam pelaksanaan 

kegiatan Lomba Pramuka ini. 

             “Devisi yang dibentuk dalam kegiatan 

Lomba Pramuka ada 8 devisi, devisi 

tersebut adalah (1). Devisi kegiatan, yang 

tugasnya mengatur jalanya kegiatan 

Lomba Pramuka Penegak dari awal acara 

sampai akhir acara, mulai dari penanggung 

jawab setiap perlombaan, petugas-petugas 

yang di butuhkan ketika kegiatan 

berlangsung. (2) devisi Kesekertariatan , 

devisi ini tugasnya mengurus tentang 

pendaftaran-pendaftaran dari berbagai 

pangkalan se eks karesidenan madiun, 

mengurus fasilitas dari setiap pangkalan 

dan terkait dengan administrasi-

administrasi yang harus dipenuhi saat 

pendaftaran berlangsung. Kemudian juga 

sebagai perekap nilai hasil dari juri dsb. 

(3) Devisi Humas (hubungan Masyarakat) 

yang mana tugasnya adalah koordinasi 

dengan pihak-pihak yang ikut serta andil 

dalam mensukseskan kegiatan lomba 
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pramuka Penegak se eks karesidenan 

Madiun, seperti berkonfirmasi dengan para 

juri, kemudian pendistribusian undangan 

pemberitahuan setiap pangkalan yang ada 

di karesidenan Madiun. (4). Devisi 

Perlengkapan, devisi ini bertugas untuk 

mempersiapkan segala kebutuhan yang 

digunakan saat kegiatan berlangsung, 

sepertihalnya perlengkapan setiap 

perlombaan, tempat perlombaan, terop,  

kursi, sound system, dan fasilitas-fasilitas 

lain yang sangat diperlukan ketika 

kegiatan berlangsung. (5). Devisi 

konsumsi, tugasnya yaitu mempersiapkan 

konsumsi dari awal kegiatan sampai akhir 

kegiatan. (6). Devisi Dekorasi dan  

Dokumentasi, tugasnya mendekorasi 

setiap tempat yang dijadikan tempat 

perlombaan dan apasaja yg dibutuhkan 

untuk di dekor, dan juga 

pendokumentasian setiap kegiatan yang 

berlangsung. (7). Devisi Kesehatan, 

tugasnya selalu siap sedia dalam hal 

kesehatan, jika mungkin ada yang sakit 

segera di tangani oleh devisi kesehatan. 

(8). Devisi Keamanan, tugasnya yaitu 

untuk mengamankan segalanya  ketika 

kegiatan sedang berlangsung.”
62

 

Jadi kurang lebih seperti yang dijelaskan 

oleh kak Mada Ayu mengenai pembagian devisi 

dalam kegiatan LPP dan Tugas pokok fungsi 
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masing-masing dari setiap devisinya. Kemudian 

Setelah diadakanya rapat maka seluruh anggota  

dalam perencanaanya dianjurkan untuk 

mempersiapkan konsepan-konsepan kegiatan 

LPP dari awal dimulainya acara sampai dengan 

akhir acara dengan konsepan yang matang, 

bagus, menarik dan berjalan dengan lancar. 

Mulai dari hal yang terkecil hingga terbesar 

sepertihalnya keterkaitan dengan biayanya, 

kemudian peserta lombanya , petunjuk 

pelaksaanaan dan teknis ketika perlombaan 

berlangsung dan kebutuhan-kebutuhan yang 

nantinya akan di gunakan ketika kegiatan 

berlangsung. Disinilah karakter bekerja keras 

anggota akan terus diasah, akan terus di bentuk 

untuk selalu bersungguh-sungguh dalam hal 

apapun , agar yang diinginkan bisa tercapai,  

dengan cara berusaha melakukan yang terbaik 

untuk kegiatan ini. seperti yang telah dipaparkan 

oleh kak Arif Muhakir. 

              “Anggota harus mampu mengonsep dengan 

sebaik-sebaiknya serangkaian kegiatan 

LPP. Persiapan dalam hal keuangan atau 

dana juga menjadikan anggota untuk 

bekerja keras 2 kali. keterbatasan biaya 

untuk membuat agenda ini tidak 

mematahkan semangat anggota. Meskipun 

keuangan minim tetapi anggota terus  

berusaha untuk mencukupi kekurangan 

yang harus di penuhi. disini anggota 

Pramuka membuat proposal untuk 

sponshorship, guna menutupi kekurangan-

kekurangan dana yang ada guna 



 

 
 

terselenggaranya kegiatan ini.  

Perencanaan dalam bidang pembuatan 

petunjuk pelaksanaan dan teknis 

(JUKLAKJUKNIS) juga sangat penting 

dan utama. Anggota lebih keras lagi dalam 

hal tersebut, karena setiap satu kesalahan 

pun menjadi besar saat pelaksanaan 

berlangsung.”
63

 

Pemaparan dari Kak Chusnun Mufidah juga 

mengenai dalam persiapan mensukseskan 

kegiatan lomba Pramuka Penegak yaitu: 

 “Yang dilakukan yaitu persiapan beberapa 

bulan sebelum hari pelaksanaan, diadakan 

perkumpulan, rapat membahas lingkup 

dari kegiatan tersebut. Kemudian dari 

anggota UKM Pramuka juga membuat 

proposal kegiatan agar dapat menambah 

pemasukan dana untuk penyelenggaraan 

kegiatan tersebut dari sponshorship, 

caranya juga memasukan proposal ke 

suatu instansi dengan tujuan bekerja sama 

untuk menutupi kekurangan-kekurangan 

dana, lebih kedalam penataan, bagaimana 

caranya agar kegiatan dapat berjalan.”
64

 

              Dari penjelasan kak Chusnun sudah sangat 

jelas bahwasanya anggota UKM Pramuka sangat 

dituntut untuk bekerja keras agar tercapainya 

kegiatan dengan sukses. Kemudian setelah 
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berkali kali mengadakan sebuah rapat disitulah 

muncul beberapa kendala terkait kinerja anggota 

devisi. Yang diberikan amanah menjadi 

koordinator devisi harus memiliki strategi yang 

baik agar bisa bekerja sama dengan anggota 

devisinya untuk menjalankan tugas yang telah 

diamanahkan oleh UKM Pramuka. Maka 

strategi yang dilkukan oleh koordinator devisi 

atau Co devisi salah satunya yaitu diadakanya 

diskusi. Melalui rapat pertemuan maupun dari 

via whatsapp seperti yang telah disampaikan 

oleh kak  Nurkholis selaku Co. Devisi dekorasi 

dan dokumentasi. 

             “Cara mengkoordinasinya, yang dilakukan 

pertama kali yaitu dengan membentuk 

grup whatsapp. Dan dilain hari, semua 

anggota saya kumpulkan agar mereka 

mengenal dengan devisinya serta tugas-

tugasnya. Setelah itu mereka akan 

diberikan tugas sesuai dengan porsinya 

dan tidak berat sebelah anatara satu 

anggota dengan anggota yang lain. Jikalau 

mereka mengalami kesulitan atau kendala 

dalam melaksanakan tugasnya, diawal 

sudah di bentuk grup whatsapp yang 

gunanya untuk saling komunikasi dan 

berkoordinasi antar anggota yang lain.”
65

 

Kemudian pendapat dari anggota pramuka 

yang lain yang mana ia juga menjadi Co.Devisi  

mengenai cara koordinasi anggota yaitu dengan 
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cara memberikan sebuah tugas maka anggota 

sudah otomatis akan bertanggung jawab akan 

tugas tersebut. Seperti yang telah disampaikan 

oleh kak Sari Nur Anisah sebagai berikut: 

             “Menurut saya cara mengkoordinir anggota 

devisi dengan cara memberikan anggota 

sebuah tugas atau tanggung jawab, karena 

mereka yang merasa memiliki tanggung 

jawab dengan tugas, mereka lebih mudah 

untuk dikoordinasi. Lebih bisa 

terkondisikan, dan merasa dianggap, 

menambah pengalaman mereka secara 

pribadi. Dari awal  juga di berikan 

motivasi, karena ini kegiatan bersama jadi 

suksesnya   kegiatan menjadi kebahagiaan 

kita bersama”
66

 

 

Tidak semua yang ditugaskan kepada 

anggota devisi akan berjalan mulus, terkadang 

ada salah satu dari anggota devisi yang 

mengeluh akan tugas yang diberikan, akan tetapi 

tidak juga untuk tidak menjalankan tugas 

tersebut. Seperti yang telah d isampaikan oleh 

anggota pramuka selaku Co devisi kegiatan, 

yaitu kak Hisyam menyatakan: 

“Pasti ada anggota devisi yang mengeluh 

dengan tugas yang diberikan, namun 

bukan berarti tidak bisa dilakukan  
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ataupun bukan berarti tugas yang 

diamanahkan tidak dikerjakan.”
67

 

 Kemudian sependapat dengan yang telah 

disampaikan oleh anggota pramuka yang lain 

yaitu kak Nurkholis selaku Co. Devisi dekorasi 

dan dokumentasi mengenai anggota devisinya 

yaitu: 

             “Untuk permasalahan itu sudah pasti 

sering terjadi disetiap kegiatan.  Saya 

sebagai koordinator juga harus bisa 

memahami dan memotivasi anggota yang 

seperti itu. Serta memberikan pengertian 

kepada anggota    bahwa tugas yang 

sekarang dikerjakan akan sangat 

berpengaruh untuk kegiatan yang sedang 

direncanakan tersebut. Sehingga di dalam 

diri mereka timbul rasa tanggung jawab 

untuk menyelesaikan tugas tersebut.”
68

 

 

 Dilihat dari banyaknya pernyataan diatas 

mengenai kendala yang terjadi di anggota maka 

sebagai koordinator Devisi harus tanggap dan 

juga bisa mencarikan solusi, bisa dengan cara 

mengadakan rapat rutin dengan begitu anggota 

bisa menceritakan apa kendala yang di temui 

dan anggota yang lain dalam devisi tersebut bisa 

membantu. Kemudian selaku Co. Devisi juga 

harus memberikan motivasi-motivasi yang 
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sifatnya membangun semangat yang di miliki 

oleh anggota. Seperti yang telah disampaikan 

oleh anggota Pramuka selaku Co. Devisi 

kegiatan kak hisyam ihsan yaitu: 

 

“ (1) Kita saling mengadakan evaluasi 

(rapat), (2) rapatnya dibuat santai, dan 

untuk tempat tidak hanya disitu-situ saja, 

(3) diberikan motivasi, masukan dan 

kritikan yang bersifat membangun.”
69

 

 

Senada dengan yang disampaikan  oleh kak 

hisyam mengenai cara menumbuhkan semangat 

yang ada pada anggota agar tetap selalu enjoy 

dalam menjalankan amanahnya,  kemudian 

sama-sama belajarnya dalam menjalankan 

amanah yang di emban. seperti yang 

disampaikan oleh kak Sari Nur Anisah selaku 

Co. Devisi Kesekertariatan : 

 

“Yang pertama mengingat  saya  sebagai 

Koordinir devisi kesekertariatan bisa 

dikatakan sebagai pemimpin, bisa 

dikatakan sebagai motivator, bukan 

maksud saya untuk merasa pandai, akan 

tetapi bersama-sama menggali kembali 

apa tujun dari diadakanya kegiatan Lpp, 

kemudian juga mendekati secara pribadi 

agar saya lebih mengetahui karakter 

                                                           
69

 Lihat Transkip wawancara Nomor 12/W/ 04-04/2019 dalam 

lampiran. 



 

 
 

pribadinya.lebih di berikan semangat dan 

motivasi lagi.”
70

 

Jadi pada intinya setiap koordinator  setiap 

Devisi memiliki cara ataupun strategi untuk 

selalu mengayomi anggota devisinya, dari 

pemaparan diatas mungkin banyak kesamaan 

strategi ataupun ada perbedaan strategi yang 

dilakukan oleh koordinator untuk tetap bisa 

berjalan lancar dalam menjalankan amanah 

bersama yang telah di berikan oleh UKM 

Pramuka. Selanjutnya setelah mengadakan 

persiapan-persiapan untuk mensukseskan 

kegiatan LPP dengan banyaknya rapat dan 

persiapan yang telah dilakukan mulai dari awal 

hingga saat mendekati hari pelaksaanaan 

kegiatan , maka pada tanggal 27 Februari UKM 

Pramuka sekali lagi mengadakan Rapat besar 

untuk lebih mematangkan kesiapan dalam 

menyambut kegiatan Lomba Pramuka Penegak 

yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 Maret 

2019, dengan keterbatasan waktu maka seluruh 

anggota berkumpul dan memberikan laporan 

untuk setiap kebutuhan yang akan di gunakan 

ketika hari pelaksanaan, rapat tersebut berjalan 

dengan lancar dan setiap devisi melaporkan 

kesiapanya, keperlun dan kebutuhanya 

kemudian keterkaitan teknis jalanya kerja setiap 

devisi. Dan kemudian setelah itu ketua reka 

kerja Lomba Pramuka Penegak menjelaskan dari 

awal teknis kegiatan hingga akhir kegiatan dan 

menambahi apa yang belum tersampaikan dari 
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masing-masing koordinator devisi.
71

 maka tepat 

pada hari minggu, tanggal 03 Maret 2019 

bertempat di IAIN Ponorogo kegiatan LPP Ke II 

Berlangsung dengan lancar dan kegiatanya 

sangat meriah, banyak antusias dari pangkalan 

se eks Karesidenan Madiun, hal ini sudah jelas 

terlihat hasilnya dari persiapan-persiapan jauh-

jauh hari. Yang mana usaha tidak akan 

membohongi hasil. Bisa terlihat jelas peneliti 

mengadakan observasi di Lokasi kegiatan LPP,  

mengikuti serangkaian kegiatan Lomba Pramuka 

Penegak tersebut. Kemudian hasil observasi 

peneliti sebagai berikut: 

Telah dilaksanakan kegiatan yang besar oleh 

UKM Pramuka IAIN Ponorogo yaitu kegiatan 

Lomba Pramuka Penegak Se eks karesidenan 

Madiun yang mana diikuti oleh siswa siswi 

SMA Sederajat golongan penegak di seluruh 

karesidenan madiun yaitu tepatnya dari sekolah 

yang ada di ponorogo, ngawi, madiun, magetan 

dan pacitan. Kegiatan ini di ikuti 28 Pangkalan 

dan 45 sangga. Kegiatan ini berlangsung dari 

pagi sampai dengan sore menjelang malam. 

Dengan serangkaian kegiatan pembukaan, 

perlombaan meliputi lomba pionering, perkusi, 

pbb kreasi, menembak dll kemudian diakhiri 

dengan penutupan dan pengumuman juara. 

Disini sebelum terlaksananya kegiatan LPP 

seluruh anggota Pramuka sering mengadakan 

komunikasi, rapat besar guna mempersiapkan 

konsepan kegiatan yang akan dilaksanakan 
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selalu bekerja keras mempersiapkan mulai dari 

persiapan dana  sebagian mencari sponshorship 

untuk tambahan dana dan masih banyak yang 

dilakukan dalam mensukseskan kegiatan ini. 

Mungkin ada sedikit molornya waktu dan tidak 

sesuai yang sudah dijadwalkan.
72

 

Setelah berlangsungnya kegiatan LPP, 

selanjutnya yaitu pelaksanaan evaluasi kegiatan. 

Evaluasi kegiatan LPP di laksanakan beberapa 

hari setalah selesei kegiatan, evaluasi ini 

digunakan untuk tolak ukur kegiatan LPP 

selanjutnya, yang belum baik agar dapat 

diperbaiki dan yang sudah baik maka bisa 

ditingkatkan kembali terkait keseluruhan yang 

ada dalam kegiatan LPP. Untuk itu di UKM 

Pramuka ini melaksanakan kegiatan evaluasi 

setelah kegiatan selesai. yang  mana kegiatanya 

Doa Bersama, sujud syukur sekaligus 

menjalankan kegiatan evaluasi tersebut. Karena 

evaluasi di UKM Pramuka ini sifatnya sangat 

penting. Seperti yang telah disampaikan oleh 

Kak Riffi Firda sebagai berikut: 

              “Kegiatan evaluasi yang biasanya 

dilakukan oleh UKM Pramuka bermacam-

macam, adakalanya pelaksanaan evaluasi 

dibarengi dengan kegiatan fun camp, 

kemudian ada juga dengan kegiatan 

khataman setelahnya evaluasi, juga 

kegiatan doa bersama syukuran 

selanjutnya dilanjutkan dengan evaluasi 

kegiatan ada juga setelah kegiatan selesai 
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dilangsungkan dengan evaluasi di tempat 

kegiatan.”
73

 

Kemudian dalam evaluasi ini seluruh devisi satu 

per satu menceritakan kendala ketika kegiatan 

berlangsung dan memberikan saran atas kendala 

tersebut agar tidak terulang ketika kegiatan LPP 

yang akan datang, evaluasi ini banyak sekali 

kritikan, masukan-masukan dari seluruh 

anggota, karena anggota merasakan apapun yang 

terjadi ketika pelaksanaan LPP berlangsung, 

kemudian ketua reka kerja, ketua UKM 

Pramuka juga memberikan apresiasi dan sangat 

berterimakasih kepa seluruh anggota atas 

suksesnya kegiatan tersebut. Kemudian dengan 

adanya evaluasi ini seluruh anggota mempunyai 

catatan agar kegiatan mendatang lebih bisa 

berjalan lancar dan lebih bisa sukses dari tahun 

ini. Kemudian diakhiri dengan doa bersama 

wujud syukur anggota atas lancarnya kegiatan 

tersebut.
74

 

             Evaluasi ini dilaksanakan dengan tidak 

formal akan tetapi poin-poin yang akan dibahas 

dapat terealisasikan, dilaksanakan secara rutin 

ketika setelah selesai menyelenggarakan sebuah 

kegiatan. seperti yang telah disampaikan oleh 

ketua UKM Pramuka kak Arif Mudhakir 

mengenai kegiatan evaluasi di UKM Pramuka 

sebagai berikut: 
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“UKM Pramuka dalam setiap kegiatan 

mengadakan evaluasi kegiatan, evaluasi 

ini selalu dilaksanakan secara rutin guna 

memperbaiki kekurangan-kekurangan 

yang ada dengan kata lain, 

menyempurnakan kegiatan yang telah 

dilaksana kan untuk kegiatan selanjutnya. 

Dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan ini 

juga perlu kontribusi anggota untuk 

menyampaikan kritikan, masukan dan 

saran guna untuk bahan evaluasi bersama. 

Sehingga dengan adanya hal tersebut 

diharapkan anggota tetap mampu 

memberikan yang terbaik dan selalu 

bekerja keras untuk memperbaiki dan 

mengembangkan kegiatan yang telah  

dilaksanakan melalui pelaksanaan 

evaluasi.”
75

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan 

bahwasanya evaluasi sangat perlu dan harus 

dilakukan karena manfaatnya sangat baik sekali 

untuk perkembangan ataupun tolak ukur 

kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya. 

b. Kegiatan DIKLATCAR (Pendidikan dan 

Latihan Calon anggota Racana) 

Dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

Pramuka ada beberapa kegiatan yang di 

laksanakan, akan tetapi ada disini kegiatan   

kegiatan yang dapat mengantarkan anggota 

UKM Pramuka dalam peningkatan karakter 
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bekerja keras yang dimilikinya. Maksud kegiatan 

tersebut yaitu kegiatan DIKLATCAR 

(Pendidikan dan latihan calon a nggota racana) 

kegiatan ini dikategorikan kegiatan yang paling 

menonjol selain kegiatan Lpp. Seperti yang telah 

disampaikan oleh kak Muhammad Dzaki selaku 

dewan racana yaitu: 

 

             “Menurut saya terkait beberapa kegiatan di 

UKM Pramuka sendiri yang paling 

menonjol yaitu kegiatan DIKLATCAR, 

karena kegiatanya memakan banyak waktu 

kurang lebih 4 hari 3 malam karena ada 

kegiatan ruangan dan kegiatan 

lapangan.”
76

 

 

Kemudian ada pemaparan ataupun alasan 

kegiatan diklatcar adalah kegiatan yang bisa 

menambah peningkatan karakter bekerja keras 

pada anggota yaitu seperti pemaparan dari kak 

Chusnun Mufidah yaitu: 

“Dari banyaknya kegiatan yang menurut 

saya bisa mengantarkan anggota dalam 

peningkatan kerja keras anggota adalah 

kegiatan DIKLATCAR (Pendidikan latihan 

Calon Anggota Racana). Diklatcar  

menuntut fisik yang ekstra, kita berjalan 

berkilo-kilo meter.dari segi anggota juga 

menjadi panitia akan tetapi anggota pun 

juga ikut berjalan jelajah. Jadi ketrampilan, 

bentuk dalam kerja keras kita memikirkan 
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kegiatan, akan tetapi juga menjalani 

bersama-sama bagaimana kegiatan tersebut.  

Benang merah dari kegiatan Diklatcar yaitu 

berjuang, dari berjuang itu kita bisa 

merasakan dari buah kerja keras itu, jika 

kita tidak berjuang maka kita tidak akan 

bisa merasakan kerja keras itu dalam bentuk 

apa.”
77

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwasanya kegiatan ini manfaatnya banyak dan 

bekerja keras yang harus di lampaui juga sangat 

banyak, mulai dari konsepan kegiatan hingga 

pelaksanaan jelajah yang mana jaraknya sangat 

jauh. 

Hal penting juga harus kita ketahui terlebih 

dahulu bahwasanya kegiatan diklatcar 

merupakan kegiatan untuk calon anggota racana  

dan untu anggota UKM Pramuka, kegiatanya 

yaitu mengenai pendidikan dan latihan, yang 

mana dijelaskan oleh kak Arif Mudhakir sebagai 

berikut: 

 “Diklatcar Merupakan kegiatan dalam 

penerimaan anggota baru,  bahwa setiap 

tahun UKM Pramuka itu menerima anggota 

baru dalam kegiatan pramuka. Maksud dari 

kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas 

dan kuantitas dari calon anggota baru yang 

nantinya akan membawa perubahan yang 

baik untuk Pramuka, karen Diklatcar adalah  

aspek penting di Pramuka sukses tidaknya 
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kepengurusan maka dilihat dari sukses 

tidaknya kegiatan ini.” 

Dalam kegiatan diklatcar ini juga tidak kalah 

menarik dari kegiatan yang lain, selain dari 

penjelasan kak Arif,  terdapat penjelasan yang 

telah dipaparkan oleh Kak Muhammad Dzaki 

terkait  kegiatan Diklatcar yaitu: 

“Kegiatan ini adalah lanjutan dari kegiatan 

ORTARA (Orientasi Tamu racana) dan 

dilanjutkan dengan kegiatan ini yaitu 

kegiatan Diklatcar, yang mana syarat bagi 

calon anggota racana untuk menjadi 

anggota yang sah di UKM Pramuka. 

Kemudian disana beberapa materi 

disampaikan, materi ruangan, dan materi 

lapangan. 
78

 

Sudah sangat jelas sekali maksud dari kegiatan 

diklatcar. Kemudian dalam UKM Pramuka 

sebelum melaksanakan sebuah kegiatan maka 

selalu diadakan perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan kemudia pengontrolan dan evaluasi, 

hal ini seperti yang telah dijelaskan oleh kak arif 

Mudhakir : 

“Dalam menghadapi kegiatan ini melakukan 

beberapatahapan yaitu perencanan, 
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pengorganisasian,pelaksanaan, 

pengontrolan dan evaluasi.”
79

 

Maka disini akan dibahas satu persatu 

mengenai pernyataan yang telah dipaparkan 

diatas yang pertama yaitu tahap perencanaan, di 

UKM Pramuka Perencanaan tidak pernah 

ketinggalan selalu diadakan untuk setiap kali 

akan menyelenggarakan sebuah kegiatan, seperti 

yang telah dijelaskan oleh kak Arif Mudhakir : 

“perencanaan ini adalah yang paling utama di 

laksanakan di kegiatan ini, mulai dari unsur 

dewan racana dan reka kerja akan kita 

kontrol dengan ketat akan kita konsep 

dengan baik dan matang. Pada tahapan ini 

kegiatan diklatcar ini sangatlah vital karena 

kegiatan ini sifatnya lebih kepada kegiatan 

outdoor sehingga perlu adanya persiapan 

matang. Dalam hal ini harus ada 

pembentukan konsepan atau pembentukan 

perencanaan kegiatan diklatcar, pada 

tahapan perencanaan ini reka kerja dibentuk 

oleh hasil rapat mulai dari ketua sampai 

devisi yang lain diletakan atau diposisikan 

sudah sesuai kemampuan masing-masing. 

Sehingga diharapkan mampu mencapai 

tujuan yang diharapkan. Dalam perencanaan 

ini juga dituntut untuk mampu memikirkan 

agar kegiatan ini bisa benar-benar tercapai 

sesuai dengan yang diinginkan.dalam 

tahapan ini dari segi administrasi juga di 
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tekankan bahwasanya kegiatan ini harus 

bisa digunakan untuk melatih efisiensi dan 

efektifitas administrasi baik keuangan, atau 

persuratan. Tidak hanya soal kegiatan yang 

dilapangan saja akan  tetapi anggota juga 

harus mampu memanajemen administrasi 

yang ada dengan baik.”
80

 

Dapat disimpulkan bahwasanya anggota 

UKM Pramuka di tuntut untuk berusaha, bekerja 

keras dalam segi pengonsepan kegiatan 

kemudian tak kalah penting juga tentang 

administrasi baik keuangan, maupun persuratan. 

kemudian disini mengenai perencanaan dalam 

kegiatan  juga dijelaskan  sedikit merinci oleh 

kak  Chusun Mufidah sebagai berikut: 

“Pada tahap perencanaan kembali lagi 

kedalam inti dari Diklatcar yaitu disisi lain 

ada diklat ruangan juga ada diklat lapangan, 

memikirkan materi apa saja yang akan 

disampaikan pada calon anggota racana 

kemudian siapa saja yang akan mengisi dsb, 

kemudian diklat lapangan maka akan 

berjelajah, karena jelajah itu membutuhkan 

medan , maka dari itu sebelum 

pelaksanaanya dari anggota racana sudah 

mensurvei dan mencoba berjalan dan 

menggunakan Timer. Jadi dari anggota 

UKM Pramuka menjamin keselamatan para 

calon anggota racana, dan juga membuat 

kegiatan ketika penjelajahan jadi membuat 
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konsepan, dari berangkatnya seperti apa, di 

perjalanan ngapain aja, istirahatnya dimana 

dan intinya yang lain-lain dipikirkan 

matang-matang disitulah titik dari kerja 

keras yang telah dilaksanakan oleh anggota 

racana”
81

 

Dapat disimpulkan pemaparan diatas 

menjelaskan bahwasanya kembali pada titik 

fokus kegiatan ini, anggota UKM Pramuka 

diharapkan benar-benar matang dalam 

pengonsepan, baik kegiatan yang ada dalam 

ruangan maupun kegiatan yang ada di lapangan. 

Kemudian setelah perencanaan kegiatan 

terlaksanakan dengan baik, tahap selanjutnya 

yaitu pengorganisasian, dalam UKM Pramuka 

juga terdapat pengorganisasian, wujud dari tahap 

ini yaitu seperti yang telah di kemukaakan oleh 

kak Arif Mudhakir, sebagai berikut: 

 

“Seperti yang saya sampaikan di awal, harus 

difikirkan matang karna berkaitan dengan 

lapangan,dan harus tepat pada sasaran. 

Dalam pramuka ada pembentukan 

kepanitiaan dinamakan Reka kerja dan 

kemudian melibatkan  dewan racana yang 

mana  kepanitiaan ini tidak dibuat Cuma-

Cuma akan tetapi sudah di sesuaikan 

dengan tugas pokok dan fungsinya.”
82
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Jadi di dalam UKM Pramuka selalu di 

bentuk sebuah kepanitiaan, yang tidak Cuma-

Cuma karena sudah di sesuaikan dengan 

bidangnya masing-masing. Kemudian senada 

dengan yang telah di jelaskan oleh kak arif yaitu 

pernyataan dari kak Muhammad Dzaki yaitu: 

“Diadakanya rapat,dibentuknya penanggung 

jawab ataupun bisa dikatakan sebuah 

kepanitiaan, agar terfokus dalam 

berkegiatan. Ada ketua dan harus punya 

reka kerja yang diambilkan dari anggota.”
83

 

 Kemudian pada tahap ini juga dari penjelasan 

kak Arif dan kak Muhammad Dzaki dikuatkan 

lagi oleh kak Chusnun Mufidah mengenai tahap 

pengorganisasian yang ada di UKM Pramuka 

yaitu: 

“Untuk pengoranisasianya sama halnya 

dengan kegiatan-kegiatan yang lain yaitu 

dibentuknya sebuah kepanitiaaan kemudian 

dalam kepanitiaaan terdapat beberapa devisi 

serta tugas dari setiap devisi masing-

masing. Jadi seluruh anggota Pramuka 

sudah tentu masuk kedalam salah satu 

devisi yang sudah dibentuk.”
84

 

Jadi dapat disimpulkan di UKM Pramuka untuk 

menyatukan tujuan bersama, dalam 

pengorganisasian dibentuhlah sebuah 
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kepanitiaan. Dalam kepanitiaan tersebut terdapat 

devisi-devisi atau bidang serta tugas dari 

masing-masing bidang, seperti yang telah 

dijelaskan o  leh kak Arif Mudhakir sebagai 

berikut: 

“Ada beberapa devisi yaitu Devisi kegiatan, 

humas, konsumsi, kemjah, kesekertariatan, 

dokumentasi, perlengkapan, kesehatan dan 

masih banyak lagi. Tugas dari masing-

masing devisi tidak semua sama dengan 

devisi lain namun semua memiliki tugas 

masing- masing, diharapkan bisa 

memperlancar kegiatan ini”
85

 

Senada dengan yang penjelasan diatas 

disampaikan oleh kak Muhammad Dzaki yaitu: 

“Selalu ada kepanitiaan dalam setiap 

kegiatan , kurang lebih devisi kegiatan, 

perlengkapan, kesekertariatan, dokumentasi, 

kesehatan dan tambahan devisi kemjah, 

devisi tersebut memiliki tugas masing-

masing dan harus sesuai dengan devisi 

masing-masing yang sudah didapatkan, 

harus konsisten. Intinya bekerja keras dalam 

hal mensukseskan kegaiatan, menurut saya 

bekerja keras tidak harus dimaknai dengan 

beban berkil-kilo akan tetapi dapat 

menyelesaikan tugas dengan baik, sungguh-
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sungguh dan tepa waktu itu sudah dikatakan 

bekerja keras.”
86

 

       Selanjutnya dari tahap pengorganisasian 

kemudaian tahap selanjutnya yaitu tahap 

perencanaan, di UKM Pramuka ini pelaksanaan 

nya yaitu melaksanakan apa yang sudah ada 

dalam perencanaan awal, dalam kegiatan 

diklatcar ini selama beberapa hari dengan 

serangkaian kegiatan , seperti yang dijelaskan 

oleh kak Arif Mudhakir: 

“dalam pelaksanaan ini anggotaa atau reka 

kerja harus benar-benar sudah siap di 

lapangan, baik administrasi maupun yang 

dilapanganya, karena Diklatcar ini sifatnya 

outdoor dan berhubungan masyarakat, 

sehingga anggota harus benar-benar mampu 

bekerja keras terkait hal ini karena kegiatan 

yang sifatnya berhubungan dengan 

masyarakat harus dipersiapkan matang. 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman.”
87

 

 Kegiatan diklatcar ini konsepanya yaitu 

kegiatan ruangan dan kemudian juga kegiatan 

lapangan, 1 hari kegiatan ruangan yang mana 

diisi dengan diklat dengan materi-materi yang 

sudah disiapkan oleh reka kerja, dan sisanya 

yaitu kegiatanya yaitu di luar ruangan yaitu di 

lapangan. Bagaimana cuplikan dari kegiatan 
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tersebut disampaikan oleh kak Chusnun 

Mufidah : 

“Diklatcar bisa dikatakan Pendidikan 

Latihan Calon Anggota Racana, kegiatanya 

ada dua sesi yaitu indoor dan out door yang 

mana materinya mencakup materi navrat, 

PPGD, Packing kemudian survival, dari 

mulai pemateri didatangkan dari Kwarcab. 

Kemudian yang kedua sesi outdoor yaitu 

rangkaian penjelajahan, Kemudian 

diperjalanan tidak hanya berjalan saja akan 

tetapi dengan tambahan mater-materi serta 

penjelajahan atau berjalan berkilo-kilo 

meter, kemudian ada kegiatan tambahan 

berupa Rafling, PPGD, Ilmu Nafrat, Ilmu 

medan peta kompas, yang pada intinya kita 

menerapkan materi-materi yang kita 

dapatkan Pra Diklatcar atau ketika sesi 

indoor. Diad akan simulasi-simulasi kecil-

an tentang PPGD. Kemudian kita 

mempraktikan survival mendirikan tenda 

darurat untuk istirahat dan tempatnya di 

alam bebas, kemudian bekerja keras untuk 

bertahan dengan memasak bahan seadanya, 

minum seadanya dan memasak yang sagat 

sederhana menggunakan kompor sangat 

kecil kompor Lapangan.”
88

 

Kemudian penjelasan mengenai serangkaian 

kegiatan diklatcar juga dijelaskan oleh kak 

Muhammad dzaki sebagai berikut: 
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“Kemudian disana beberapa materi 

disampaikan, materi ruangan, dan materi 

lapangan. Contoh dari materinya yaitu 

survival untuk prospek kedepanya tidak 

hanya ruangan saja sudah dapat materi 

ketika tidak di praktikan maka sama saja. 

Kemudiaan dalam perjalanan atau 

penjelajahan ketika dalam perjalanan itu 

banyak sekali kegiatan, pembelajaran untuk 

anggot dan calon anggota racana seperti 

halnya contohnya yaitu ketika malam hari 

ada kegiatan penempuan badge pramuka, 

secara mandiri mencari dlam kegelapan, 

kemudian praktik PPGD materi ruangan 

harus diterakan seperti menolong korban 

bencana dsb, yang mana disitu karakter 

bekerja keras anggota meningkat, karena 

menurut saya diklatcar ini sangat 

mengenang dan mengena karena perjalanan 

melalui 3 kabupaten yaitu ponorogo, 

wonogiri dan pacitan.”
89

 

Jadi kesimpulanya kegiatan ini berlangsung 

selama 4 hari 3 malam, dengan serangkaian 

kegiatan di ruangan dengan materi seperti 

survival, navrat, packing dan lain-lain, kemudian 

pengaplikasian dari materi ruangan tersebut 

dengan penjelajahan, berjalan selama 3 hari 

melalui 3 kabupaten, dan dalam perjalanan tetap 

diadakan kegiatan ataupun praktik dari materi 

yang telah di sampaikan ketika diklat ruangan. 
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Untuk cuplikan kegiatan bisa dilihat dalam 

dokumentasi.
90

 

Selanjutnya dari sebelum tahapan pelaksanaan 

kegiatan berlangsung maka dilanjutkan dengan 

tahap kontroling seperti yang telah disampaikan 

oleh kak arif Mudhakir: 

“Diadakan rapat koordinasi antara co 

bidang atau antara reka kerja dan dewan 

racana, ada juga rapat besar yang 

melibatkan anggota, yang lebih intensif 

pada rapat dewan, reka kerja mulai dari 

ketua bendahara sekertaris dan Co. Bidang 

dan perwakilan dari dewan racana. Ini 

dilakukan karena setiap perkembangan 

harus ada dan selalu ditingkatkan jangan 

sampai stagnan bahkan penurunan, maka 

dari itu harus di kontrol dengan baik, untuk 

pengontrolan dilakukan setiap satu minggu 

atau dua minggu sekali, semakin dekat 

dalam hari pelaksanaan maka semakin 

sering diadakan pertemuan, disini dewan 

diindikasikan sebagai pengarah, pembantu 

dan pemberi solusi “
91

 

Senada denagan yan telah disampaikan kak Arif, 

menurut Kak Muhammad Dzakiul Fuad: 

“Diadakanya rapat,dibentuknya penanggung 

jawab ataupun bisa dikatakan sebuah 
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kepanitiaan, agar terfokus dalam 

berkegiatan. Ada ketua dan harus punya 

reka kerja yang diambilkan dari anggota.”
92

 

Dapat disimpulkan bahwasanya kontroling 

dalam sebuah kegiatan itu sangatlah penting 

bagi UKM pramuka, kontroling diadakan 

melalui rapat dengan Co. Bidang, kemudian 

rapat besar bersama seluruh anggota agar 

seluruhnya faham dan mengerti terkait kegiatan 

tersebut.  

Selanjutnya jika pelaksanaan kegiatan sudah 

terlaksana maka tidak ketinggalan untuk 

kegiatan evaluasi,yang dilaksanakan oleh UKM 

Pramuka IAIN ponorogo, seperti yang telah 

disampaikan oleh kak Muhammad Dzakiul : 

“diadakanya evaluasi setelah kegiatan 

selesei , agar apa saja yang terjadi ketika 

pelaksanaan dapat diketahui dan 

kemungkinan jika ada permaslahan, kendala 

ataupun sisi buruknya bisa diperbaiki dan 

diminimalisir untuk kegiatan yang akan 

datang.”
93

 

Kemudian di kuatkan oleh penjelasan dari 

kak Chusnun Mufidah: 

“kemudian diadakanya controling dalam 

lapangan bagaimana keadaan setiap fase-

fase kegiatan dan ang terakhir yaitu adanya 

                                                           
92

 Lihat Transkip wawancara Nomor 19/W/ 29-04/2019 dalam  

lampiran. 
93

 Lihat Transkip wawancara Nomor 19/W/ 29-04/2019 dalam  

lampiran. 



 

 
 

evaluasi dari seluruh anggota UKM 

Pramuka, melontarkan kejadian ataupun 

kendala setiap devisi masing-masing agar 

dapat dihindari kejadian yang tak 

diinginkan di periode yang akan datang.”
94

 

 Dapat disimpulkan dari banyaknya 

penjelasan diatas bahwasanya Unit Kegiatan 

mahasiswa (UKM) Pramuka dalam perananya 

yaitu selalu menyajikan kegiatan-kegiatan yang 

mana dapat mempererat komunikasi agar tidak 

terjadi  kesenjangan antar individu dan dapat 

menumbuhkan dan meningkatkan karakter yang 

telah dimiliki oleh individu dari anggota 

pramuka, terutama karakter bekerja keras. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Bentuk Karakter Bekerja keras anggota 

dalam mewujudkan kegiatan yang direalisasikan 

oleh UKM Pramuka IAIN Ponorogo 

 

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan, 

penulis dapat menganalisis bahwa di IAIN Ponorogo 

terdapat sebuah wadah untuk mengembangkan minat 

bakat dan kesamaan mahasiswa. Kemudian dalam 

jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa UKM 

merupakan organisasi kemahasiswaan yang mempunyai 

tugas merencanakan, melaksanakan, dan 

mengembangkan kegiatan. 
95

 Hal ini sudah selaras 

dengan konsepan yang ada dalam salah satu UKM di 

IAIN Ponorogo yaitu UKM Pramuka, dalam UKM 

Pramuka setiap kegiatan di konsep dengan pertama 

mengadakan perencanaan, pelaksanaan kemudian 

dikembangkan melihat dari evaluasi yang telah 

dilaksanakan.   

Dalam lingkup secara umum kegiatan UKM 

Pramuka selalu memeperhatikan tahapan perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Hal ini sesuai 

dengan penjelasan dalam buku berjudul Perencanaan 

Pendidikan menjelaskan mengenai hakikat perencanaan 

yaitu Pada hakikatnya perencanaan adalah suatu 

rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan 

mengenai apa yang diharapkan terjadi (Peristiwa, 

keadaan, suasana dan sebagainya) dan apa yang akan 

dilakukan. Rangkaian proses kegiatan itu dilaksanakan 

agar harapan tersebut dapat terwujud menjadi kenyataan 
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di masa yang akan datang, yaitu dalam jangka waktu 

tertentu yang akan datang.
96

 Hal ini sesuai dengan 

Perencanaan secara umum yang telah di laksanakan 

oleh anggota pramuka IAIN Ponorogo. 

Kemudian tahap selanjutnya pelaksaanaan 

kegiatan, hal ini dijelaskan pada buku yang berjudul  

Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum Pelaksanaan 

adalah atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang 

sudah disusun secara matang dan terperinci, 

implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan 

dianggap sudah  siap.
97

 

Dalam buku Pendidikan Profesi keguruan 

dijelaskan yang ditulis oleh Ralph Tyler, yaitu evaluasi 

ialah proses yang menentukan sampai sejauh mana 

tujuan pendidikan dapat dicapai.
98

 Jadi dapat diambil 

benang merah yang di paparkan diatas sudah mencakup 

apa yang dilaksankan oleh anggota UKM Pramuka 

IAIN Ponorogo, karena dalam setiap kegiatan tidak 

pernah terlupakan untuk evaluasi kegiatan. 

Dengan adanya UKM Pramuka di IAIN 

Ponorogo dapat mengantarkan mahasiswa yang 

mengikuti kepramukaan untuk lebih bisa meningkatkan 

karakter yang telah dimilikinya terkhusus yaitu karakter 

Bekerja keras. Dalam buku Pengembangan Pendidikan 

Karakter di jelaskan bahwa Kerja keras adalah Pertama  

Menyelesaikan tugas dalam batas waktu yang di 

targetkan. Maka di UKM Pramuka ini sudah 
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menerapkan salah satu karakter dari bekerja keras yaitu 

Dari sekian banyaknya program kerja suatu devisi maka 

untuk target penyelesaianya yaitu setiap 1 minggu 

sekali  bahkan sebelum hari yang telah di tentukan  itu 

harus sudah tuntas, satu program kerja, dan jika 

memungkinkan maka 2 atau 3 program kerja tersebut 

terselesaikan karena bisa dikerjakan bersam-sama 

serentak  dengan anggota maka target pengerjaan 

program kerja tersebut telah selesai dengan tepat waktu 

karena disini dituntut untuk kerja cepat dengan hasil 

yang maksimal, agar bisa mengerjakan pekerjaan yang 

lainya lagi yang belum terselesaikan.
99

 

Kemudian untuk karakteristik yang selanjutnya 

yaitu Berusaha mencari berbagai alternatif pemecahan 

ketika menemui hambatan. Dalam Buku yang berjudul,  

Psikologi Kognitif menjelaskan mengenai Pemecahan 

masalah yaitu  oleh Evans didefinisikan sebagai suatu 

aktivitas yang berhubungan dengan pemilihan jalan 

keluar atau cara yang cocok bagi tindakan dan 

pengubahan kondisi yang sekarang menuju kepada 

situasi yang di harapkan. ada beberapa langkah atau 

tahapan penting yang harus ditempuh seseorang guna 

memecahkan suatu masalah. (1) pemahaman masalah, ( 

memahami permasalahan yang terjadi) (2) penemuan 

berbagai hipotesis mengenai cara pemecahan, dan 

memilih salah satu diantara hipotesis-hipotesis itu. ( 

membuat hipotesis atau dugaan sementara dari 

permasalahan yang terjadi yang dihasilkan melalui 

pertimbangan-pertimbangan) (3) menguji hipotesis 

yang dipilih dan mengevaluasi hasil-hasilnya. ( 

melakukan uji hiptesis untuk mengetahui hipotesis 

mana yang paling efektif untuk dijadikan sebagai 
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pemecahan masalah).
100

  Dari pernyataan diatas maka 

sesuai dengan yang telah diterapkan oleh anggota UKM 

Pramuka IAIN Ponorogo yaitu Mencari alternatif  

pemecahan atau mencari solusinya dengan cara 

mengidentifikasi masalah, kemudian membuat beberapa 

rencana dan kemudian membuat kesimpulan dari 

rencana tersebut, maka temulah solusi dari 

permasalahan yang dihadapi .
101

 

 

B. Analisis Kegiatan yang benar-benar  mampu 

meningkatkan karakter bekerja keras pada anggota 

di IAIN Ponorogo 

Pramuka IAIN Ponorogo telah menyelenggarakan 

beberapa kegiatan, kemudian terdapat dua kegiatan 

yang benar-benar mengantarkan Anggota pada 

peningkatan Karakkter bekerja keras yang ada pada 

indivdu anggota, Kegiatan ini adalah Kegiatan Lomba 

Pramuka Penegak kemudian  kegiatan Pendidikan dan 

Latihan calon Anggota Racana. UKM Pramuka selalu 

memperhatikan manajemen dalam setiap kegiatan, 

dengan adanya manajemen ini diharapkan agar semua 

aktivitas yang dilakukan dapat meningkatkan efisiensi 

dan efektifitas dalam kegiatan, disini UKM Pramuka 

IAIN Ponorogo menerapkan adanya Perencanaan, 

Pengorganisasian, Pelaksanaan, kontroling Evaluasi. 

             Menurut buku Perencanaan Pendidikan yang di 

dalamnya terdapat  Teori yang telah di kemukakan oleh 

Bintaro Tjokroamidjojo bahwasanya Perencanaan 

dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah proses 
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mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis 

yang akan dilakukan untuk mencapai  tunjuan 

tertentu.
102

 Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti 

kemudian dari hasil wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti  pengertian tersebut sangat cocok sekali dengan 

yang terjadi di UKM Pramuka karena dalam setiap akan 

mengadakan kegiatan, UKM Pramuka selalu 

mengadakan musyawarh yang mana membahas 

perencanaan untuk mempersiapkan sebuah kegiatan 

yang sudah di jadwalka, yaitu kegiatan lomba Pramuka 

penegak dan Kegiatan Pendidikan dan Latihan calon 

anggota Racana. Perencanaan tersebut di kemas 

menggunakan konsepan-konsepan yang baik agar 

kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan. 

             Kemudian dalam buku yang sama, yang 

berjudul Perencanaan Pendidikan terdapat karakteristik 

dari perencanaan yaitu Dengan adanya perencanaan 

diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan, 

adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan  

yang ditunjukan kepada pencapaian tujuan. 

Karakteristik dari perencanaan yaitu:  

a) Dengan perencanaan, maka dapat dilakukan suatu 

perkiraan tehadap hal-hal dalam masa pelaksanaan 

yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai 

potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan 

tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan 

resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan 

mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi 

sedini mungkin. 
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b) Perencanaan memberikan kesempatan untuk 

memilih berbagai alternatif tentang cara yang 

terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi 

cara yang terbaik. 

c) Dengan perencanaan  dilakukan penyusunan skala 

prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi 

pentingnya suatu tujuan, sasaran, maupun kegiatan 

usahanya.
103

 

              Dari hasil penelitian, observasi serta 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti di UKM 

Pramuka sudah menerapkan beberapa karakteristik 

yang telah disebutkan diatas, dalam menyambut sebuah 

kegiatan UKM Pramuka selalu mengadakan rapat atau 

musyawarah yang di dalamnya membahas mengenai 

perencanaa-perencanaan kegiatan, memikirkan 

konsepan dan memikirkan sebab akibat dari 

perencaanaan tersebut, kemudian dengan adanya 

perencanaan maka banyak sekali pertimbangan-

pertimbangan, usulan-usulan dari setiap anggota agar 

perencanaan tersebut menghasilkan konsepan yang 

sangat luar biasa. Ketika merencanakan suatu hal dan 

ketika pelaksanaan tidak sesuai harapan tidak 

bermasalah karena sudah memepersiapkan perencanaan 

yang lainya. 

             Tahap selanjutnya dalam UKM Pramuka yaitu 

mengenai Pengorganisasian, Buku yang berjudul 

Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Sekolah 

memaparkan, Pengorganisasian merupakan masalah 

penempatan individu-individu yang mengerjakan tugas 

dan tanggung jawab agar dapat mencapai tujuan. Kata 

pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai sebuah 

fungsi untuk mengumpulkan sumber daya, menetapkan 
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urutan penggunaan sumber daya dan membuat struktur 

tugas-tugas untuk memenuhi tujuan organisasi. 

Termasuk juga penentuan tugas-tugas apa yang harus 

diselesaikan, bagaimana pengelompokan tugas-tugas, 

siapa yang bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas 

tersebut dan siapa yang akan membuat keputusan 

mengenai tugas-tugas tersebut.
104

 Sesuai dengan yang 

ada di UKM Pramuka untuk pengorganisasian sebuah 

kegiatan yaitu dibentuknya sebuah struktur kepanitiaan 

beserta devisi-devisi yang dibutuhkan kemudian juga 

sekaligus tugas-tugas dari masing-masing devisi agar 

memudahkan untuk menjalankan tugas dan tanggung 

jawab bersama.dalam kepanitian tersebut terdapat 

Ketua reka kerja dan dibantu oleh seluruh anggota yang 

masuk kedalam devisi-devisi. 

             Dalam buku Skripsi yang berjudul  Penerapan 

manajemen Organisasi di Panti Asuhan IR. H. Abdul 

malik Muhammad Aliun Bandar Lampung, menjelaskan 

mengenai Fungsi manajemen tidak akan berjalan 

sebagaimana mestinya tanpa adanya unsur penggerakan 

atau pengarahan, sebagai tindak lanjut dari proses 

perencanaan, pengorganisasian , dan sampai ke proses 

penggerakan.kemudian pendapat yang dikemukakan 

oleh G. R Terry dalam Bukunya : Pengarahan adalah 

membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja 

sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk 

mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-

usaha pengorganisasian
105

 

                                                           
104

Wukir, Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Sekolah, ( 

Yogyakarta : Multi Presindo, 2013), 30-31. 
105

 AkhmadSaifullah, “Penerapan manajemen Organisasi di 

Panti Asuhan IR. H. Abdul malik Muhammad Aliun Bandar Lampung, ” 

(Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2017), 37 



96 
 

 
 

             Menurut hasil penelitian di UKM Pramuka 

diadakanya penggerakan ataupun pengarahan dari ketua 

UKM Pramuka dan dari Ketua Reka kerja, pengarahan 

di UKM Pramuka ini juga dilkukan oleh masing-masing 

Co devisi yang sudah terpilih untuk mengadakan 

pengarahan kepada anggota devisinya, jadi untuk tahap-

tahap menjalankan tugas bersama untuk mencapai 

tujuan sesuai dengan yang di rencanakan sudah 

terlaksana. 

             Selanjutnya adanya Pengendalian (Controling), 

evaluasi. dalam buku yang berjudul Manajemen Sumber 

Daya Manusia dalam Organisasi Sekolah menjelaskan 

Pengendalian merupakan fungsi manajemen yang tidak 

kalah pentingnya dalam sebuah organisasi. 

Pengendalian melibatkan penentuan mengenai apa yang 

telah dicapai, evaluasi kinerja dan menerapkan langkah-

langkah korektif untuk memungkinkan tercapainya 

tujuan yang telah ditetapkan pada rencana awal. Oleh 

karena itu, pengendalian menyiratkan perbandingan 

kinerja dalam kaitanya dengan tujuan yang ditetapkan 

dan membuat penyesuaian dan perbaikan yang 

dibutuhkan.
106

 

             Dari hasil penelitian tahapan pengendalian, 

evaluasi juga sudah dilaksanakan oleh UKM Pramuka 

IAIN Ponorogo. Karena dari hasil observasi dan 

wawancara bagi UKM Pramuka pengendalian 

didalamnya terdapat  evaluasi yang merupakan  hal 

sangat penting ketika dalam kegiatan. Menurut dari 

salah satu yang peneliti wawancara anggota 

menyatakan bahwasanya evaluasi ini selalu 

dilaksanakan secara rutin guna memperbaiki 
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kekurangan-kekurangan yang ada dengan kata lain, 

menyempurnakan kegiatan yang telah dilaksanakan 

untuk kegiatan selanjutnya. Dalam pelaksanaan evaluasi 

kegiatan ini juga perlu kontribusi anggota untuk 

menyampaikan kritikan, masukan dan saran guna untuk 

bahan evaluasi bersama. Sehingga dengan adanya hal 

tersebut diharapkan anggota tetap mampu memberikan 

yang terbaik dan selalu bekerja keras untuk 

memperbaiki dan mengembangkan kegiatan yang telah 

dilaksanakan melalui pelaksanaan evaluasi.
107

 

             Dalam buku Nilai Karakter Refleksi untuk 

Pendidikan juga di jelaskan Yang diindikasikan dalam 

upaya pantang menyerah itu diantaranya, bagaimana 

orang itu: 

f. Menunjukan kesungguhan dalam melakukan tugas 

g. Tetap bertahan pada tugas yang diterima walaupun 

menghadapi kesulitan Berusaha mencari pemecahan 

terhadap permasalahan.
108

 

             Dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh 

peneliti di UKM  Pramuka sudah sesuai dengan 

kenyataan yang ada dalam UKM Pramuka ini, karena 

mayoritas anggota memiliki karakter bekerja keras 

ataupun sungguh-sungguh yang sangat luar biasa, 

mereka mampu mengemban amanah menjadi panitia 

penyelenggara perlombaan yang lingkupnya cukup luas 

dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas setiap 

devisi maupun tugas uum yang telah diberikan sehingga 

terselenggaranya kegiatan Lomba Pramuka Penegak 
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dengan sukses. Hal ini disampaikan oleh beberapa Co. 

Bidang dalam kegiatan di UKM Pramuka,  Kemudian 

dalam setiap perjalananya dalam  mempersiapkan 

segala sesuatunya untuk menyambut kegiatan  tersebut 

banyak sekali kendala, banyak sekali kesulitan namun 

anggota UKM  Pramuka IAIN Ponorogo ini dalam 

kesulitanpun selalu mencari jalan keluar, selalu mencari 

titik tengah agar kesulitan itu terpecahkan dan bisa 

kembali berjuang, salah satunya dengan selalu 

berkomunikasi dan mengadakan rapat ataupun 

musyawarah.  

             Kemudian dalam buku yang sama Nilai 

Karakter Refleksi untuk Pendidikan di tegaskan kembali 

mengenai Pantang menyerah adalah salah satu tanda 

dari kerja keras, yaitu usaha menyelesaikan kegiatan 

atau tugas secara optimal. Kerja keras ini ditandakan 

dengan:  

d. Menyelesaikan tugas dalam batas waktu yang di 

targetkan. 

e. Menggunakan segala kemampuan/ daya untuk 

mencapai sasaran. 

f. Berusaha mencari berbagai alternatif pemecahan 

ketika menemui hambatan.
109

 

             Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti menunjukan bahwa kerja keras yang dimiliki 

oleh anggota UKM Pramuka sangat baik dan selalu 

mengalami peningkatan,kemudian berdasarkan tanda-

tanda kerja keras yang telah disebutkan diatas sudah 

terpenuhi atau dilaksanakan oleh anggota UKM 

Pramuka,  karena faktanya adanya tugas setiap devisi 

mampu diselesaikan secara tepat waktu, dengan segala 

kemampuan yang telah dimiliki oleh anggota pramuka, 
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karena dengan adanya tugas yang di targetkan maka 

anggota akan lebih bertanggung jawab
110

. kemudian 

dalam mensuksesan kegiatan Lomba Pramuka Penegak 

juga banyak sekali kendala ataupun hambatan yang di 

alami oleh seluruh anggota Pramuka, salah satunya 

adanya kejadian yang tidak sesuai dengan konsepan 

yang telah di konsep.akan tetapi anggota selalu mencari 

berbagai alternatif  ketika menemui hambatan. 

             Kemudian dalam Buku Character Building 

Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan 

Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa  juga 

berdasarkan teori yang di kemukakan oleh Akbar 

Zainudin “Kerja keras juga membutuhkan disiplin diri. 

Disiplin adalah memaksakan diri sendiri untuk 

melakukan suatu hal. Tanpa disiplin yang tinggi, 

mustahil orang akan mempunyai satu keterampilan 

yang berkembang. intinya kedisiplinan diri akan 

membawa kita pada proses pembiasaan untuk bekerja 

keras dalam mencapai sesuatu. Karena disiplin dan 

pemaksaan diri ini merupakan kunci utama dari kerja 

keras
111

. Menurut hasil observasi dan wawancara  yang 

telah di lakukan oleh peneliti di UKM Pramuka 

menunjukan bahwa yang disebutkan di atas sudah 

terlaksana di UKM Pramuka, dibuktikanya dengan 

anggota yang selalu di hadapkan dengan banyak 

kegiatan dan bermacam-macam maka kedisiplinan 

waktu dalam menjalankan kegiatan tersebut dilakukan 

dengan sebaik mungkin. Kemudian  seringnya 
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dilakukan maka kedisiplinan itu akan menjadi 

kebiasaan anggota pramuka. kemudian timbulah kerja 

keras yang dimiliki anggota UKM Pramuka semakin 

meningkat, karena mereka terbiasa berkegiatan, terbiasa 

disiplin diri terutama dalam hal waktu dan terbiasa juga 

dengan kerja keras.
112
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian diatas dapat di ambil kesimpulan: 

1. Bentuk karakter bekerja keras anggota dalam 

mewujudkan kegiatan yang direalisasikan oleh UKM 

pramuka IAIN Ponorogo adalah dengan cara 

menyelesaikan tugas atau program kerja dari sebuah 

kegiatan dengan batas waktu yang di targetkan, 

kemudian menggunakan segala kemampuanya untuk 

mengerjakan tugas yang telah diamanahkan dan 

yang terakhir yaitu selalu berusaha mencari berbagai 

alternatif pemecahan ketika menemui hambatan 

dengan cara (1)  pemahaman masalah, (memahami 

permasalahan yang terjadi) (2) penemuan berbagai 

hipotesis mengenai cara pemecahan, dan memilih 

salah satu diantara hipotesis-hipotesis itu. (membuat 

hipotesis atau dugaan sementara dari permasalahan 

yang terjadi yang dihasilkan melalui pertimbangan-

pertimbangan) (3) menguji hipotesis yang dipilih dan 

mengevaluasi hasil-hasilnya. (melakukan uji hiptesis 

untuk mengetahui hipotesis mana yang paling efektif 

untuk dijadikan sebagai pemecahan masalah) 

2. Dari banyaknya kegiatan yang telah di 

selenggarakan oleh UKM Pramuka IAIN Ponorogo 

maka ada dua kegiatan yang benar-benar dapat 

menunjang peningkatan karakter bekerja keras pada 

anggota UKM Pramuka IAIN Ponorogo, kegiatan 

tersebut yang pertama adalah Kegiatan Lomba 

Pramuka Penegak (LPP) dan yang kedua yaitu 

kegiatan Pendidikan dan Latihan Calon anggota 

racana (Diklatcar), kemudian untuk melaksanakan 
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kegiatan tersebut dalam UKM Pramuka terdapat 

beberapa tahapan-tahapan yaitu: 

a. Tahap Perencanaan  

b. Tahap Pengorganisasian 

c. Tahap Penggerakan 

d. Tahap Pelaksanaan 

e. Tahap Pengendalian, evaluasi.  

 

B. Saran 

Dari penelitian ini diharapkan : 

1. Kegiatan yang sudah ada diharapkan dapat lebih 

dikembangkan dan dikemas lebih baik lagi  agar 

anggota UKM Pramuka IAIN Ponorogo tidak 

merasa bosan dan lebih semangat dalam berproses di 

UKM Pramuka, selanjutnya agar  karakter bekerja 

keras anggota lebih meningkat dan kegiatan-

kegiatanya dapat bermanfaat di kemudian hari jika 

para anggota sudah terjun dalam 

masyarakat.dikarenakan sudah memiliki pengalaman  

mengikuti serangkaian kegiatan yang telah 

diselenggarakan oleh UKM Pramuka IAIN 

Ponorogo. 
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