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ABSTRAK  

Diah Fitriani Ana Fatikah. NIM. 1612200010. Program Studi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pendidikan 

Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Dharma 

Klaten. Judul Skripsi : Membentuk Sikap Kemandirian,  Kepemimpinan, dan 

Kedisiplinan melalui Kegiatan Kepramukaan di UKM Racana Yogi Praja 

Parang Garuda Universitas Widya Dharma Klaten  Tahun 2019/2020. 
Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah kegiatan kepramukaan 

merupakan pendidikan di luar jam kuliah yang dilakukan dengan berbagai bentuk. 

Pramuka sebagai upaya pembentukan watak dan karakter generasi muda. Pramuka 

merupakan salah satu pendidikan non formal yang mampu bertahan dalam segala 

zaman yang menjadi benteng dalam mendidik dan membina generasi muda 

dengan jiwa tangguh, terampil, cerdas, dan disiplin.  

Dalam kegiatan pramuka bukan hanya materi atau isi pelajaran yang perlu 

diperhatikan melainkan bagaimana kita dapat melahirkan dan menumbuhkan 

sikap – sikap serta perbuatan – perbuatan yang baik yang akan membentuk 

karakter dan kekuatan jasmani dari diri tersebut. Kepramukaan memiliki berbagai 

macam aspek pembelajaran mulai dari segi spiritual, emosional, sosial, jasmani 

dan rohani yang bertujuan untuk pembentukan karakter seorang anggota pramuka 

yang pada akhirnya pembentukan karakter bagi mahasiswa.  

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah strategi apa yang 

dilakukan dalam pembentukan sikap kemandirian, kepemimpinan, dan 

kedisiplinan mahasiswa melalui kegiatan kepramukaan di UKM Racana Yogi 

Praja Parang Garuda Universitas Widya Dharma Klaten ?  Tujuan dari adanya 

penelitian ini adalah bagaimana kegiatan kepramukaan di UKM Racana  dapat 

membentuk sikap kemandirian, kepemimpinan, dan kedisiplinan.  

Penelitian dilaksanakan di Universitas Widya Dharma Klaten tepatnya di 

UKM Racana Yogi Praja Parang Garuda. Jumlah seluruh populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 60 orang dari angkatan 2016-2019. Mengingat 

kemampuan, tenaga, dan waktu dari penulis, maka diambil 50% dari jumlah 60 

anggota Racana Yogi Praja Parang Garuda, sehingga sampel yang akan diteliti 

adalah 30 orang. Variabel dari penelitian ini ada dua yaitu: variabel bebas, yaitu 

kegiatan kepramukaan di UKM Racana Yogi Praja Parang Garuda (variabel X) 

dan variabel terikat yaitu sikap kemandirian, kepemimpinan, dan kedisiplinan 

(variabel Y). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket dan 

dokumentasi. Teknik analisis data dengan metode deskriptif dengan menggunakan 

rumus korelasi product moment angka kasar dari Karl Person.  

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa kegiatan kepramukaan di 

UKM Racana Yogi Praja Parang Garuda berperan besar dalam pembentukan 

sikap kemandirian, kepemimpinan, dan kedisiplinan. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil kuesioner menggunakan data kuantitatif yang diperoleh hasil sebesar 83,17 

% (Tinggi).   
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Kemerdekaan bangsa Indonesia dapat diraih berkat perjuangan seluruh 

rakyat beserta seluruh elemen – elemen bangsa yang ada, tentunya tidak lupa 

berkat anugerah Allah SWT, tidak ketinggalan gerakan kepramukaan yang 

telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Berbicara mengenai kepanduan di 

seluruh dunia, orang-orang sering kali mengaitkan dengan nama sesosok laki- 

laki tangguh. Laki-laki tersebut ialah Lord Robert Baden Powell of Gillwell. 

Beliaulah yang mendirikan gerakan kepanduan di dunia. Sejarah Pramuka di 

dunia dan Indonesia berawal dari negara Inggris. 

Gerakan kepanduan pertama kali diperkenalkan oleh Lord Robert 

Baden Powell, seorang bangsawan Inggris yang lahir pada tanggal 22 

Februari 1857 di London. Berkat pengalaman hidup yang dia jalani sewaktu  

menjadi seorang tentara maju ke medan perang, yang ditulis ke dalam sebuah 

buku biografi dengan judul “Scouting for Boys” . Di dalam buku tersebut 

diceritakan tentang kisah kehidupan Lord Baden Powell ketika memasuki dan 

menjalani tugasnya sebagai anggota militer. Dengan buku biografi itulah 

akhirnya nama Baden Powell menjadi terkenal, tidak hanya di dalam 

negerinya tetapi sampai ke luar negeri. Negara tetangga yang menaruh 

perhatian besar terhadap Baden Powell adalah negara Belanda, sampai 

memanggil Baden Powell untuk melatih anggota militer sesuai dengan 

pengalaman dan tulisan dalam buku.  



2 

 

 

Gerakan Kepanduan merupakan suatu organisasi yang berkembang 

secara internasional. Meski demikian, hal ini bukan merupakan rencana 

khusus yang disusun oleh Baden Powell. Melainkan dilihat dari manfaat 

Pramuka itu sendiri, sehingga masyarakat di dunia menerima organisasi 

kepanduan. 

Dimana di dalamnya banyak sekali kontribusi dari Baden Powell untuk 

gerakan kepanduan. Kiprah Pramuka sendiri sangat baik di masyarakat. 

Karena organisasi ini mendekatkan anggotanya dengan alam, sosial dan 

memperkuat hubungan dengan Tuhan. Bahkan anggotanya memiliki 

tingkatan tertentu sesuai dengan usia uang dimiliki. 

Oleh negara Belanda ajaran dari Boden Powell akhirnya dikembangkan 

ke seluruh negara atau wilayah jajahannya, termasuk Indonesia, yang 

akhirnya ajaran Boden Powell ini banyak dikenal di kalangan kepramukaan. 

Gerakan kepramukaan merupakan gerakan atau kegiatan para anak – anak 

muda zaman penjajahan sampai dengan zaman sekarang. Gerakan pramuka 

pada mula disebut dengan kepanduan. Gerakan pramuka ini merupakan salah 

satu jalur pendidikan luar sekolah dan pembinaan generasi muda di Indonesia.  

Jalur – jalur pendidikan di Indonesia terbagi menjadi beberapa 

macam yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, pendidikan 

luar sekolah, dan pendidikan khusus. Dengan berdasar pada tujuan 

pendidikan nasional di atas, maka dunia pendidikan pada umumnya, 

tidak hanya memberikan bekal ilmu pengetahuan saja, tetapi 

didukung dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan serta 

pembinaan dalam rangka persiapan menghadapi tantangan hidup 

selanjutnya. Pendidikan kepramukaan disamping memberikan 

pengetahuan juga diberikan pelatihan – pelatihan tentang :  

1. Kepemimpinan  

2. Kemandirian  

3. Keuletan  
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4. Kreativitas  

5. Kedisiplinan  

6. Kesederhanaan  

7. Kebersamaan  

 

Pendidikan kepramukaan dilaksanakan dari anak usia 7 sampai 

dengan 25 tahun. Pelaksanaan dan jenjang kependidikan 

kepramukaan itu terdiri atas :  

1. Pramuka Siaga, yaitu pendidikan kepramukaan yang 

diperuntukkan anak – anak usia 7-10 tahun atau anak – anak 

seusia SD.  

2. Pramuka Penggalang, yaitu pendidikan kepramukaan yang 

diperuntukkan anak – anak usia 11-15 tahun atau anak – anak 

seusia SMP.  

3. Pramuka Penegak, yaitu pendidikan kepramukaan yang 

diperuntukkan anak – anak usia 16-20 tahun atau anak – anak 

seusia SMA.  

4. Pramuka Pandega, yaitu pendidikan kepramukaan yang 

diperuntukkan anak – anak usia 21-25 tahun.   

 

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang 

Gerakan Pramuka) 

 

 

Kegiatan kepramukaan merupakan pendidikan di luar jam kuliah yang 

dilakukan dengan berbagai bentuk. Pramuka sebagai upaya pembentukan 

watak dan karakter generasi muda. Pramuka merupakan salah satu 

pendidikan non formal yang mampu bertahan dalam segala zaman yang 

menjadi benteng dalam mendidik dan membina generasi muda dengan jiwa 

tangguh, terampil, cerdas, dan disiplin. Dalam kegiatan pramuka bukan 

hanya materi atau isi pelajaran yang perlu diperhatikan melainkan 

bagaimana kita dapat melahirkan dan menumbuhkan sikap – sikap serta 

perbuatan – perbuatan yang baik yang akan membentuk karakter dan 

kekuatan jasmani dari diri tersebut.  
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Kepramukaan memiliki berbagai macam aspek pembelajaran mulai 

dari segi spiritual, emosional, sosial, jasmani dan rohani yang bertujuan 

untuk pembentukan karakter seorang anggota pramuka yang pada akhirnya 

pembentukan karakter bagi mahasiswa.  

Dalam sejarahnya, pramuka yang merupakan singkatan dari 

Praja Muda Karana merupakan organisasi kepanduan yang tidak 

hanya popular di Indonesia, namun juga di kancah dunia. Bodden 

Powell, sang bapak pandu dunia mengandalkan kegiatan kepanduan 

ini sebagai sarana pendidikan melalui kegiatan kepanduan ini 

sebagai sarana pendidikan melalui kegiatan yang menyenangkan. Di 

Indonesia, organisasi kepanduan ini sangat berperan penting dalam 

mewujudkan pendidkan karakter. 

https://www.romadecade.org/sejarah-pramuka/ (diunduh 21 Januari 

2020). 

 

Ada bermacam – macam pendidikan dalam pembentukan sikap 

kemandirian, kepemimpinan, dan kedisiplinan yang dapat diperoleh di 

kepramukaan. Adapun pendidikan yang mengandung pembentukan sikap 

kemandirian, kepemimpinan, dan kedisiplinan diantaranya adalah  melalui 

kegiatan Latihan Pengembangan Kepemimpinan, Latihan Dasar 

Kepramukaan, kegiatan kemah, dan kegiatan lain yang dilaksanakan di 

UKM Racana Yogi Praja Parang Garuda.   

Meskipun sebelumnya pramuka bukan merupakan kegiatan wajib di 

sekolah, namun faktanya hampir semua satuan pendidikan mulai SD 

(Siaga dan Penggalang), SMP (Penggalang), SMA (Penegak), bahkan di 

tingkat Perguruan Tinggi ada satuan gerakan pramuka yang disebut 

Racana.  

Ada beberapa pendapat, mengapa pramuka signifikan dengan 

kekerasan? Sebenarnya pramuka tidaklah mengajarkan kita pada kekerasan, 

https://www.romadecade.org/sejarah-pramuka/%20(diunduh
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kebanyakan orang menganggap pramuka itu keras dan membosankan. 

Padahal pramuka yang sebenarnya itu tidak ada kekerasan namun justru 

menunjang sikap kemandirian dan kepemimpinan bahkan kedisiplinan.  

Pertama, pramuka itu dikenal  sebagai kegiatan yang menyenangkan. 

Kedua, pramuka adalah salah satu media pendidikan yang berbasis pada 

pengoptimalan otak kanan. Pramuka adalah wahana pengembangan 

emosional otak kanan, dimana mahasiswa dilatih untuk berinteraksi, 

berkomunikasi, kreatif dan berafiliasi dengan teman – teman lainnya. 

Disinilah kemampuan sosial mahasiswa dibangun. Ketiga, pramuka melatih 

mental yang kuat. Melalui pramuka, mahasiswa dibekali dengan sikap 

mental yang tangguh seperti disiplin, berani, mandiri, berani, loyal, 

bertanggung jawab, dan sifat – sifat lainnya yang terdapat dalam Dasa 

Dharma (sepuluh bakti) pramuka. Sikap mental ini barangkali tidak ditemui 

dalam proses pembelajaran formal. Ada mahasiswa yang cerdas dan pandai, 

namun menjadi sosok yang penakut, tertutup dan sulit bergaul dan 

sebagainya. Di sini pramuka adalah solusi untuk mengatasi persoalan 

mental seseorang. Pramuka mengajarkan pembinaan mental, fisik, dan 

berbagai pengetahuan lainnya. Hasil pembinaan itulah yang bermanfaat 

sebagai bekal mengisi dan memimpin pelaksanaan pembangunan di masa 

depan.   

Dengan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kepramukaan adalah sebuah sistem pendidikan.  
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2. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang melaksanakan sistem 

tersebut (kepramukaan).  

3. Pramuka adalah anggota dari gerakan pramuka. 

Tujuan Gerakan Pramuka adalah:  

 Gerakan Pramuka sebagai penyelenggara pendidikan kepanduan 

yang merupakan bagian pendidikan nasional. Dengan tujuan untuk membina 

kaum muda dalam mencapai potensi spiritual, sosial, intelektual dan fisik. 

Gerakan Pramuka terwujud dalam : 

1. Membentuk kepribadian dan akhlak mulia kaum muda. 

2. Menanamkan semangan kebangsaan, cinta tanah air dan bela negara 

bagi kaum muda. 

3. Meningkatkan keterampilan kaum muda, agar siap menjadi anggota 

masyarakat yang bermanfaat, patriot serta pejuang yang tangguh. 

4. Menjadi calon pemimpin bangsa yang handal di masa depan.  

 Berangkat dari permasalahn tersebut di atas, maka penulis ingin 

mengadakan penelitian yang dibuat berupa skripsi dengan judul: 

“Membentuk Sikap Kemandirian,  Kepemimpinan, dan Kedisiplinan 

melalui Kegiatan Kepramukaan di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)  

Racana Yogi Praja Parang Garuda Universitas Widya Dharma Klaten  

Tahun 2019/2020”  

 

B. Alasan Pemilihan Judul  
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1. Alasan Objektif : UKM pramuka sebagai wadah pembentukan sikap 

kemandirian, kepemimpinan, dan kedisiplinan serta pembentukan 

karakter mempunyai peran yang besar sebagai langkah untuk 

pengembangan sikap bagi mahasiswa.  

2. Alasan Subjektif :  

a. Subjek penelitian yang penulis lakukan dapat dijangkau karena 

penelitian dilakukan di kampus Universitas Widya Dharma Klaten.  

b. Penulis sebagai mahasiswa ingin mengetahui persepsi mahasiswa 

yang lain mengenai peran UKM pramuka dalam proses 

pembentukan sikap kemandirian, kepemimpinan, dan kedisiplinan.  

 

C. Penegasan Judul  

Untuk menghindari kesalah pahaman pengertian tentang judul skripsi, maka 

akan disajikan penegasan sebagai berikut:  

1. Sikap Kemandirian, Kepemimpinan, dan Kedisiplinan  

a. Sikap Kemandirian  

Mandiri artinya dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung 

pada orang (KBBI), sedangkan kemandirian yaitu perilaku sesorang 

untuk hidup dengan usaha sendiri dan tidak bergantung pada orang 

lain. Kemandirian terdiri atas budi dan badan, kemandirian 

(kematangan pribadi) dapat didefinisikan sebagai kesempurnaan dan 

keutuhan kedua unsur itu dalam kesatuan pribadi.  

Menurut Samino (2010:27), kepemimpinan adalah ilmu yang 

mempelajari tentang pemimpin agar dapat berhasil dalam 
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memimpin orang-orang di lingkungannya. Disamping itu, 

kepemimpinan juga dapat dimaksudkan sebagai gaya pemimpin 

untuk mengarahkan, mengkoordinasi, dan membina para 

bawahannya agar mau bekerjasama dan bekerja produktif untuk 

mencapai tujuan organisasi.  

Dari pendapat tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah suatu kekuatan yang menggerakkan 

perjuangan atau kegiatan yang menuju sukses. Kepemimpinan dapat 

juga diartikan sebagai proses memengaruhi atau memberi contoh oleh 

pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi. Umumnya kepemimpinan merupakan proses 

mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan 

pencapaian tujuan. 

Dengan kata lain, manusia mandiri adalah pribadi dewasa yang 

sempurna. Dari definisi deskriptif ini sadarlah manusia bahwa tidak 

ada manusia mandiri mutlak. Maka, perlu didefinisikan lebih sesuai 

dengan realitas. Sebuah definisi operasional : “Pribadi mandiri ialah 

dia yang tau siapa apa dia itu”. Jadi, dia adalah seseorang manusia 

yang tahu apa yang dilakukannya, karena sadar apa yang dituju. 

Dalam kaitannya dengan mental kejuangan yang diharapkan, maka 

perlu dimengerti tentang kemandirian bangsa dan kemandirian 

pemuda itu sendiri untuk menyadari apa yang akan dituju. 

Dalam Gerakan Pramuka mengusahakan untuk menjadi mandiri 

tergambar dalam prinsip dasar dan metode kepramukaan yang 

dijabarkan dalam Syarat-Syarat Kecakapan Umum (SKU). Betapa 
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banyak kegiatan kepramukaan yang mendidik dan melatih jiwa 

mandiri seorang pramuka, contohnya adalah berkemah. Pembina 

hanya memberikan arahan, sedangkan para pramuka dituntut untuk 

membangun tenda secara mandiri, memasak, mengatur jadwal dan 

lain sebagainya secara mandiri atau beregu. Setiap usia tentu 

memiliki sikap mandiri yang berbeda, maka Gerakan Pramuka 

mengelompokan peserta didik kedalam 4 golongan dari mulai 

pramuka Siaga, pramuka Penggalang, pramuka Penegak, dan 

pramuka Pandega. Untuk mengetahui bagaimana kita disebut sebagai 

pribadi mandiri, setidaknya ada ciri-cirinya:  

1) Mengenal kemampuan diri sendiri. Sebelum kita melakukan 

apapun hendaklah kita lebih mengenal kemampuan diri sendiri, 

mengapa? karena jika kita melakukan sesuatu dengan tidak 

mengenal diri sendiri maka akan menajdi lebih sulit. Berusaha 

dan berdo’a adalah kunci suksesnya.  

2) Berwawasan luas. Untuk menjadi mandiri diperlukan wawasan 

yang luas. Saat ini banyak sekali media yang tersedia untuk 

memperluas berwawasan, kita dapat menggunakan internet, radio, 

televise, handphone, surat kabar dan lainnya.  Pramuka harus 

rajin membaca buku, melek teknologi dan uptodate dengan 

perkembangan zaman.   

3) Positive Thingking. Selalu mengedepankan pikiran positif adalah 

ciri pribadi mandiri selanjutnya. Apapun masalahnya, sebanyak 
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apapun kesusahan, seberat apapun beban, jika disikapi dengan 

positive thingking, kita dapat mengambil pelajaran berharga. 

Sebagai pribadi mandiri, marilah selalu belajardan belajar untuk 

berpikir positif agar dapat memacu kepercayaan diri, menjadi 

pribadi unggul dan cemerlang di masa depan.  

4) Mampu mengatasi kesulitan. Pribadi mandiri dialah yang mampu 

mengatasi kesulitan, namun sebelum mengatasinya harus siap 

menghadapi terlebih dahulu. Selanjutnya siasati dan tuntaskan 

kesulitan itu karena di setiap kesukaran ada kemudahan dan di 

setiap kesulitan ada kelapangan. Jangan mudah menyerah adalah 

kunci utama mengatasi kesulitan.  

5) Dapat bertanggung jawab. Jika kesulitan sudah diatasi maka kita 

tahu ada banyak sekali resiko yang ada didepan. Ada pepatah 

mengatakan “ berani berbuat berani bertanggung jawab”.  

Sebenarnya agar menjadi pribadi mandiri ditentukan atau dipengaruhi 

oleh 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi 

pribadi dan keluarga menjadi faktor internal untuk menumbuhkan 

kemandirian, sedangkan faktor eksternal ialah keseharian di 

lingkungan rumah, kehidupan di sekolah, berkawan, dan tentu 

kegiatan yang diluar rumah termasuk kegiatan pramuka. Kemandirian 

tidak timbul secara instan, ia harus diusahakan. Maka beberapa hal 

yang dapat diupayakan untuk menumbuhkan jiwa mandiri 

diantaranya adalah  
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1) Melakukan latihan-latihan keterampilan  

2) Berusaha untuk tidak mengandalkan bantuan orang lain.  

3) Menanamkan disiplin pribadi yang tinggi.  

4) Berusaha untuk percaya pada diri sendiri.  

5) Mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu memecahkan 

masalah yang dihadapi.  

6) Menanamkan sikap pantang menyerah dalam menghadapi 

permasalahan.  

Bukankah Baden Powell pernah berpesan bahwa tujuan 

didirikannya kepanduan itu untuk mengubah kehidupan masyarakat, 

terutama karakter, mengganti sikap egoisme menjadi pengabdian, 

menjadikan kaum muda mantap baik secara moral ataupun fisiknya, 

dengan sasaran menggunakan kemantapannya untuk kepentingan 

bangsa dan negaranya. Ketika seorang pramuka mandiri, maka 

hilanglah kemalasan dan yang ada hanyalah disiplin dan tanggung 

jawab. Mandiri akan mengantarkan pramuka menjadi berprestasi, 

karena prestasi dapat menjadi sebuah indicator kualitas diri, menjadi 

pengalaman berharga dan informasi untuk masa depan, menjadi 

kebanggaan diri sendiri dan dibanggakan oleh yang lainnya. Maka 

jadilah mandiri dengan pramuka.   

b. Sikap Kepemimpinan 

Pemimpin adalah orang yang mendorong dan menggerakkan orang 

lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
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Fungsi penting sebab bagaimanapun juga baiknya perencanaan, 

tertibnya organisasi dan tepatnya penempatan orang dalam 

organisasi, belum berarti menjamin geraknya organisasi menuju 

sasaran dan tujuannya. Untuk itu diperlukan kecakapan, keuletan, 

pengalaman, dan kesabaran.  

Kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain 

guna mencapai tujuan tertentu disebut kepemimpinan atau sering 

disebut juga leadership. Kepemimpinan sangat menentukan 

keberhasilan atas manajemen dan lebih dari itu adalah menentukan 

keberhasilan administrasi. Ini berarti bahwa kepemimpinan akan 

menentukan tercapainya tujuan atau tidaknya suatu tujuan organisasi. 

Dalam menggerakkan orang lain, kita perlu dan harus ingat pada 

empat faktor berikut:  

1) Kepemimpinan yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi 

serta menggiatkan orang lain bekerja sama dalam usaha mencapai 

tujuan.  

2) Komunikasi yaitu cara dan media menyampaikan pesan.  

3) Instruksi yaitu perintah atau petunjuk kerja yang jelas, tegas, 

terarah, dan jelas bagaimana jalan pelaksanaannya.  

4) Fasilitas yaitu kemudahan yang menyebabkan pekerjaan menjadi 

mudah dilaksanakan.  

Untuk dapat melaksanakan tugasnya, seorang pemimpin harus 

memiliki dua aspek yaitu  
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1) Aspek internal yaitu pemimpin harus mengetahui keadaan 

organisasi, gerak, dan tujuannya.  

2) Aspek eksternal yaitu pemimpin harus mengetahui perkembangan 

organisasi lainnya serta mengetahui perkembangan situasi 

masyarakat di luar organisasi.  

Dalam gerakan pramuka terutama suatu satuan karya pramuka, sifat 

pemimpin itu secara singkat disebut:  

1) Seorang pemimpin adalah orang yang dapat memimpin dan dapat 

dipimpin.  

2) Seorang pemimpin harus dapat menjadi contoh teladan bagi 

anggotanya dalam sikap, keterampilan, perkataan, dan perbuatan 

atau singkatnya pemimpin harus menggunakan sistem among.  

Menurut Bapak Presiden Soeharto yang menyinggung kepemimpinan 

berdasar Pancasila maka asas kepemimpinan terdiri dari :  

1) Ketuhanan Yang Maha Esa 

2) Ing ngarsa sung tuladha 

3) Ing madya mangun karsa 

4) Tut wuri handayani  

5) Waspada purbo wasesa  

6) Prasaja  

7) Setya  

8) Ambeg paramo arta 

9) Hemat  



14 

 

 

10) Sifat terbuka  

11) Pewarisan / ahli generasi  

Seorang pemimpin mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:  

1) Mengantarkan atau mengarahkan  

2) Mengetuai  

3) Mempelopori atau merintis  

4) Memberi petunjuk, nasehat, dan petuah 

5) Memberi bimbingan  

6) Membina untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

anggotanya 

7) Menggerakkan 

Dalam gerakan pramuka, pembinaan kepemimpinan diarahkan pada 

membentuk pemimpin yang bertanggungjawab kepada:  

1) Diri sendiri  

2) Keluarga 

3) Masyarakat  

4) Bangsa dan negara  

5) Tuhan Yang Maha Esa  

Pelaksanaan kepemimpinan dalam gerakan pramuka ini lebih 

banyak dilakukan dengan praktik dan memberi contoh oleh para 

pemimpinnya, disamping memberi motivasi. Kepemimpinan ini dalam 

gerakan pramuka penerapannya berdasarkan sistem among atau 

kepemimpinan pamong, yaitu ing ngarso sun tulodho, ing madyo 
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mangun karso, tut wuri handayani. Pembinaan pramuka siaga lebih 

menitikberatkan pada ing ngarso sun tulodho disamping madya 

mangun karso dan tut wuri handayani. Pembinaan pramuka 

penggalang lebih menitikberatkan pada ing madya mangun karsa 

disamping yaitu ing ngarsa sun tuladha dan tut wuri handayani. 

Pembinaan pramuka penegak dan pandega lebih menitikberatkan pada 

tut wuri handayani, disamping ing ngarsa sun tuladha dan ing madya 

mangun karsa. 

Pramuka siaga dilatih menjadi pemimpin barung, pramuka 

penggalang dilatih menjadi pemimpin regu, serta pramuka penegak 

dan pandega menjadi pemimpin sangga atau racana. Dengan demikian 

kepemimpinan dalam gerakan pramuka lebih menitikberatkan pada 

penanaman kesadaran dan keyakinan serta tanggung jawab yang 

dibebankan pada seorang pemimpin.   

c. Sikap Kedisiplinan 

Peranan orang tua begitu besar dalam membantu anak agar 

siap memasuki gerbang kehidupan mereka. Disinilah kepedulian 

orang tua sebagai guru yang pertama dan utama bagi anak-anak. 

Bagaimana seorang anak dapat tetap memandang masa depan mereka 

dalam angan seorang anak, bagaimana mereka dapat menjadi generasi 

penerus selanjutnya. Masa depan bangsa Indonesia kelak di tangan 

mereka dan masa depan mereka dipersiapkan oleh orang tua saat ini. 
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Sehingga jika pada usia tersebut anak di didik dengan baik maka akan 

terbentuk kepribadian anak yang baik pula.  

Kedisiplinan merupakan hal penting yang harus ditanamkan 

pada anak. Disiplin merupakan suatu ketaatan dan kepatuhan terhadap 

sesuatu yang telah disepakati. Kedisiplinan dapat dilatih sejak dini 

melalui pola asuh yang dilakukan oleh keluarga yang dalam hal ini 

orang tua lebih berperan besar. Melalui pola asuh yang baik, anak 

akan diarahkan orang tua bagaimana membiasakan diri melakukan 

hal-hal secara teratur dan terjadwal. Dalam penerapan kedisiplinan 

tersebut, juga terkandung nilai tanggungjawab yang tumbuh pada diri 

anak. Kenyataan yang terjadi bahwa masih sering dijumpai beberapa 

anak yang menunjukkan perilaku rendahnya disiplin diri, seperti 

kebiasaan anak yang masih bermain meskipun hari sudah sore sehingg 

seharusnya pada saat itu anak sudah mandi namun belum dilakukan, 

dan akhirnya mandi pada saat menjelang malam, kebiasaan anak yang 

tidur larut malam dan bangun terlalu siang, kebiasaan anak yang susah 

diatur karena kurangnya perhatian dan bimbingan dari orang tua, dan 

masih banyak lagi kasus anak yang menunjukkan kurang kedisiplinan.  

Pendidikan bagi anak usia dini amatlah sangat penting sebagai 

bekal di masa yang akan datang. Setiap anak mempunyai karakter atau 

pola perkembangan yang berbeda-beda sesuai dengan tahap 

perkembangannya. Sedangkan perkembangan anak usia dini banyak 

melalui beberapa hal diantaranya yaitu perkembangan fisik hingga 
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kognitif. Kesalahan atau ketidak taatan dalam penanaman kedisiplinan 

sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan perilaku anak. 

Sedangkan penanaman disiplin yang tepat akan menghasilkan 

terbentuknya perilaku moral yang baik atau positif bagi anak. Oleh 

karena itu disiplin inilah yang sangat diperlukan untuk membangun 

karakter pada diri anak. Disiplin juga sangat penting dalam 

perkembangan anak agar mereka berhasil dalam mencapai hidup yang 

bahagia dan mencapai penyesuaian yang baik dalam lingkungan 

sosialnya (tempat tinggalnya). Penanaman disiplin sejak dini dalam 

keluarga sangatlah penting dan besar peranannya di dalam 

pengembangan moral anak dalam mencapai hidup yang bahagia dalam 

hidupnya. Untuk itu agar penanaman disiplin tidak keliru, maka perlu 

adanya kensekuensi orang tua terhadap peraturan dan disiplin yang 

diterapkan. Disiplin harus diterapkan kepada anak secara teratur dan 

konsisten agar anak memiliki pedoman yang jelas dan nyata.  

Perlunya kedisiplinan didasarkan pada atau tergantung pada 

perbedaan usia, perbedaan sikap dan kepribadian, besarnya keluarga, 

perbedaan waktu dalam sehari untuk dapat mengimplementasikan 

sifat disiplin tersebut didalam dirinya sendiri, untuk dapat membentuk 

karakter yang baik bagi anak perlu penanaman karakter sejak dini 

sebelum terjadi tindakan yang tidak diinginkan.  

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 berisi tentang 

Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar 
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memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, 

berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai 

luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa  

dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan 

hidup. Pramuka merupakan sebuah kegiatan organisasi pendidikan 

non formal yang memiliki konsep yang baik dan tersusun rapi. Selain 

itu, pramuka juga memberikan manfaat yang besar kepada anak baik 

secara langsung ataupun tidak langsung. Kegiatan pramuka tidak 

hanya mempelajari baris-berbaris dan kegiatan lainnya, pramuka juga 

mempelajari tentang pendidikan di bidang keagamaan, teknologi, 

jasmani/kesehatan, alam sekitar, sosial, dan lain sebagainya. Karena 

kegiatan yang dilakukan pramuka itu berhubungan langsung dengan 

masyarakat dan merupakan salah satu contoh dari pendidikan di 

bidang sosial, maka sangat bagus untuk membentuk karakter 

kepribadian pada anak. Salah satu karakternya itu adalah karakter 

kedisiplinan.   

Menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2001, disiplin 

adalah suatu sikap konsisten dalam melakukan sesuatu, menurut 

pandangan ini disiplin sebagai sikap yang taat terhadap sesuatu aturan 

yang menjadi kesepakatan atau telah menjadi ketentuan. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disiplin adalah tata tertib (di 

sekolah, kemiliteran, dsb) atau ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan.     
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Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pengertian 

kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui 

proses dan serangkaian sikap yang menunjukkan nilai – nilai ketaatan, 

kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban. Kedisiplinan dalam proses 

pendidikan sangat diperlukan karena sikap disiplin dapat menjaga 

proses belajar mengajar dengan baik dan lancar, tetapi yang sangat 

penting adalah dengan disiplin dalam proses pendidikan dapat 

menciptakan mahasiswa menjadi kuat sebagai generasi penerus 

bangsa Indonesia karena sikap disiplin merupakan salah satu kunci 

kesuksesan.  

2. Pendidikan Kepramukaan   

Pendidikan kepramukaan adalah salah satu pendidikan ektra 

kurikuler yang dilakukan oleh semua jenjang pendidikan. Pendidikan 

kepramukaan merupakan pendidikan non formal atau pendidikan di luar 

sekolah yang dalam prakteknya dilaksanakan oleh pendidikan formal. 

Pendidikan non formal ini berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan 

atau pelengkap pendidikan formal, mengembangkan potensi peserta 

didik, dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat (UU No. 

20.2003 : 15).  

 

Kepramukaan merupakan proses pendidikan dalam bentuk kognitif 

dan psikomotorik yang menyenangkan bagi anak-anak dan pemuda 

dibawah tanggungjawab orang dewasa yang dilaksanakan di luar 

lingkungan sekolah dan keluarga, oleh karena itu kegiatan pramuka di 

atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 

tentang Gerakan Pramuka. 

Secara harfiah pramuka dapat diartikan “paling depan”. Kata 

pramuka merupakan rangkaian dari kata “Pra”, Mu, Karana”. Pra yang 
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merupakan singkatan dari kata “praja” yang berarti rakyat atau warga. 

Mu singkatan dari kata “Muda” yang berarti belum dewasa. Ka singkatan 

dari kata “karana” yang berarti perbuatan, penghasilan 

(http://id.wikipedia.org).  

 

Dengan demikian gerakan pramuka berarti gerakan rakyat atau warga 

negara yang masih muda yang sanggup dan menuju berkarya. 

 

3. Kegiatan Kepramukaan di UKM Racana Yogi Praja Parang Garuda 

Racana Yogi Praja Parang Garuda mempunyai banyak kegiatan yang 

dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga pengalaman.  

Kegiatan yang ada di Racana YPPG :  

a. LDK ( Latihan Dasar Kepramukaan)  

Latihan Dasar Kepramukaan adalah sebuah pelatihan dasar 

tentang segala hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Pelatihan 

ini biasanya yang diberikan oleh dewan racana lama kepada calon 

anggota baru. Pelatihan dasar yang diberikan ini bertujuan untuk 

memberikan bekal kepemimpinan kepada anggota baru yang 

nantinya akan menjadi generasi pemimpin di masa yang akan 

datang.  

b. Bhakti Karya Terdiri dari : (LTT, HUT dan Bhakti Sosial) 

Kegiatan Bhakti Karya adalah kegiatan wajib dan event 

terbesar Racana Yogi Praja Parang Garuda. Kegiatan ini biasanya 

ada pembentukan panitia/reka kerja yang terdiri dari ketua 

pelaksana, wakil ketua, sekretaris, bendahara, sie konsumsi, sie 

acara, sie lomba, sie dokumentasi, sie sponsorship, sie giat 

http://id.wikipedia.org/
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operasional, dan sie humas. Masing-masing sie mempunyai tugas 

dan tanggung jawab masing-masing. Kegiatan Bhakti Karya ini 

terdiri dari 3 kegiatan yang biasanya dimulai dari kegiatan bakti 

sosial, lomba temu tegak dan terakhir perayaan hari ulang tahun 

Racana. Kegiatan bakti sosial biasanya dilaksanakan 1 hari yang 

kegiatannya untuk pengabdian masyarakat. Kegiatan lomba temu 

tegak biasanya dilaksanakan selama 3 hari yaitu hari jum’at-

minggu. Kegiatan perayaan hari ulang tahun Racana dilaksanakan 

di bulan April karena berdirinya Racana Yogi Praja Parang Garuda 

di bulan April. 

c. LPK ( Latihan Pengembangan Kepemimpinan) 

LPK adalah kegiatan wajib dan merupakan alur adat di 

Racana Yogi Praja Parang Garuda. Dan salah satu kegiatan Racana 

yang memuat materi – materi kepramukaan. Materi – materinya 

adalah keorganisasian, kepramukaan, kepemimpinan, adat racana 

dan pengenalan UKM Racana itu sendiri. Kegiatan LPK ini 

ditujukan khusus kepada anggota baru yang mengikuti UKM 

Racana. Kegiatan ini wajib ditempuh bagi anggota yang belum 

melaksanakannya. 

d. Musrac ( Musyawarah Racana ) 

Musyawarah Racana adalah kegiatan yang dilaksanakan di 

akhir tahun kepengurusan. Biasanya membahas Anggaran Dasar 

(AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Racana, laporan  
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pertanggung jawaban pengurus Racana selama 1 periode, 

pemilihan Ketua Dewan Racana dan Pemangku Adat Racana yang 

dipilih berdasarkan musyawarah anggota Racana.  

e. Devile Ospek  

Devile Ospek adalah kegiatan yang salah satunya 

memperkenalkan UKM Racana kepada mahasiswa baru. Dan juga 

menampilkan keahlian yang ada di UKM Racana.  

f. Latihan Harian  

Latihan harian di Racana Yogi Praja Parang Garuda 

biasanya dilaksanakan setiap hari rabu dan dijadwalkan 1 bulan 2 

kali latihan. Ada berbagai macam latihan harian seperti latihan 

PBB (Peraturan Baris Berbaris), Latihan tali temali dan simpul-

simpulnya, latihan materi pramuka dalam bina satuan. 

Kegiatan di luar Racana YPPG :  

a. Menghadiri HUT Racana Se-Indonesia 

  Setiap Racana pasti mengadakan perayaan hari ulang tahun 

termasuk Racana Yogi Praja Parang Garuda. Kegiatan menghadiri HUT 

di Racana sahabat bertujuan agar tetap terjalin silaturahim antar Racana. 

Dan bisa bertukar pikiran mengenai kegiatan-kegiatan Racana. 

b. Pendelegasian Juri 

Delegasi adalah kegiatan yang menugaskan anggota racana di luar 

kampus. Dari racana sendiri sering mengirimkan delegasi ke racana 

sahabat seperti Racana UMS, Racana UNS, Racana IAIN Surakarta, 
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dan masih banyak lagi. Setiap pendelegasian juri, biasanya dilakukan 

upacara. 

 

4. Mahasiswa  

Pandega adalah golongan Pramuka setelah Penegak. Anggota 

Pramuka yang termasuk dalam golongan ini adalah yang berusia dari 21 

tahun sampai dengan 25 tahun. Pramuka Pandega memiliki jenis kegiatan 

yang sama dan dilakukan bersama-sama dengan Pramuka Penegak. 

Pembinaan Pramuka Pandega dilakukan mulai dari tingkat Gugusdepan 

dalam satuan yang disebut Racana, dan di tingkat Kwartir dapat 

mengikuti Satuan Karya dan Dewan Kerja.  

 

5. Universitas Widya Dharma Klaten  

Tempat yang digunakan untuk melaksanakan penelitian adalah di 

Universitas Widya Dharma Klaten. Unwidha Klaten beralamat di Jl. Ki 

Hajar Dewantoro 168 Cungkrungan, Karanganom, Klaten. 

 

D. Pembatasan Masalah 

1. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan 

dengan keadaan, perkembangan, dan kepentingan masyarakat bangsa 

Indonesia.  

2. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Unwidha Klaten yang mengikuti 

organisasi Racana Yogi Praja Parang Garuda.  
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3. Kaitan atau hubungan antara pendidikan kepramukaan dengan 

terwujudnya sikap kemandirian dan jiwa kepemimpinan pada diri 

mahasiswa baik di dalam kampus maupun di luar kampus.  

4. Melalui kegiatan – kegiatan Racana seperti Pradiklat, LDK (Latihan 

Dasar Kepramukaan), LPK (Latihan Pengembangan Kepramukaan), dan 

kegiatan lain maka mahasiswa sudah mempunyai jiwa kemandirian, 

kepemimpinan, dan kedisiplinan. 

 

E. Perumusan Masalah  

Masalah – masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, dapat dirumuskan 

sebagai berikut:   

1.  Bagaimanakah cara untuk membentuk kemandirian, kepemimpinan, dan 

kedisiplinan melalui UKM Racana Yogi Praja Parang Garuda Pangkalan 

Universitas Widya Dharma Klaten ? 

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam membentuk sikap 

kemandirian, kepemimpinan, dan kedisiplinan melalui kegiatan 

kepramukaan UKM Racana Yogi Praja Parang Garuda ?  

3. Bagaimanakah solusi dalam membentuk sikap kemandirian, 

kepemimpinan, dan kedisiplinan melalui kegiatan kepramukaan UKM 

Racana Yogi Praja Parang Garuda?  
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F. Tujuan Penelitian  

Agar pelaksanaan penelitian sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka 

peneliti menetapkan tujuan penelitian ini sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui bagaimana kegiatan UKM Racana Yogi Praja Parang 

Garuda mampu membentuk sikap kemandirian, kepemimpinan, dan 

kedisiplinan.  

2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan UKM 

Racana Yogi Praja Parang Garuda dalam membentuk sikap kemandirian,  

kepemimpinan, dan kedisiplinan.  

3. Untuk mengetahui solusi dalam membentuk sikap kemandirian, 

kepemimpinan, dan kedisiplinan melalui kegiatan kepramukaan UKM 

Racana Yogi Praja Parang Garuda.  

 

G. Manfaat Penelitian  

Dengan selesainya penelitian ini, diharapkan dapat dipergunakan sebagai :  

1. Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dalam 

bidang penelitian guna menyusun karya ilmiah atau skripsi dan 

merupakan kesempatan untuk mempraktekkan teori dan ilmu yang 

didapatkan selama menempuh kuliah.  

2. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai kajian tentang peran kegiatan UKM Racana Yogi Praja Parang 

Garuda dalam membentuk sikap kemandirian, kepemimpinan, dan 

kedisiplinan. 
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H. Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan proposal ini agar lebih jelas, maka perlu disusun 

sistematika proposal sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI terdiri dari kajian umum tentang 

kegiatan kepramukaan di UKM Racana, bagaimana strategi atau upaya 

pembentukan sikap kemandirian, kepemimpinan, dan kedisiplinan.  

BAB III METODE PENELITIAN terdiri dari tempat dan waktu 

penelitian, bentuk dan strategi penelitian, populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, dan teknik analisa data.  

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA terdiri dari persiapan 

penelitian, penyajian data dan analisis data.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN terdiri dari kesimpulan dan 

saran-saran.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Dalam penelitian mengenai Membentuk Sikap Kemandirian, 

Kepemimpinan, dan Kedisiplinan melalui Kegiatan Kepramukaan di UKM 

Racana Yogi Praja Parang Garuda Universitas Widya Dharma Klaten Tahun 

2019/2020 adalah cukup besar peranannya. Dari hasil analisis data dengan 

menggunakan teknik kuantitatif dengan persentase perolehan hasil akhir yaitu 

dengan jumlah sebesar  83,17 % (Tinggi). Kegiatan kepramukaan di Racana 

Yogi Praja Parang Garuda Universitas Widya Dharma Klaten mempunyai 

peranan yang besar dalam membentuk sikap kemandirian, kepemimpinan, 

dan kedisiplinan bagi anggota Racana.  

Pramuka adalah kegiatan positif bagi mahasiswa, karena pramuka 

melahirkan generasi yang sadar akan hubungan manusia dengan Tuhan, 

dengan sesama manusia, dan dengan alam sekitar. Selain itu, pramuka 

memberikan pendidikan yang membentuk karakter, seperti kedisiplinan, 

mandiri, kesopanan, patuh pada aturan, kreatif, dan kecakapan berpikir. 

Karakter ini dibentuk dari kegiatan alam yang biasanya dilakukan oleh 

organisasi kepramukaan. 
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B. Saran-Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan bahwa 

pendidikan kepramukaan sangat penting untuk membentuk karakter pemuda 

bangsa. Ada dua posisi pramuka yang berpangkalan di kampus perguruan 

tinggi, yaitu sebagai mahasiswa di perguruan tinggi yang memiliki tuntutan 

untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dan sebagai anggota 

gerakan pramuka dengan prinsip Tri Bina. Racana merupakan wadah 

pembinaan di gugusdepan yang memiliki fungsi untuk mengembangkan bina 

diri, bina satuan, dan bina masyarakat melalui berbagai kegiatan yang 

bertujuan untuk mengembangkan watak/karakter dan penguatan ilmu-ilmu 

dasar. Watak/karakter yang dikembangkan sesuai dengan tujuan gerakan 

pramuka seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Gerakan Pramuka 

yaitu memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa 

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

memiliki kecakapan berpikir, melestarikan lingkungan hidup, dan memiliki 

jasmani dan rohani yang sehat. Penguatan ilmu dasar meliputi keterampilan 

kepramukaan dan teknik kepramukaan. Ilmu dasar yang dimiliki nantinya 

akan digunakan oleh anggota yang bersangkutan untuk mengembangkan diri 

di wadah pembinaan lain baik di dalam gerakan pramuka maupun diluar 

gerakan pramuka. Sebagai anggota gerakan pramuka pandega diharapkan 

menjadi calon pemimpin gerakan pramuka. 
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