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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Jiwa merupakan suatu roh atau nyawa manusia yang ada di dalam tubuh dan 

menyebabkan seseorang dapat hidup. Jiwa juga mengandung sesuatu unsur yang 

penting diseluruh kehidupan batin manusia mulai dari perasaan, pikiran, angan-

angan, dsb. Manusia merupakan makhluk individu serta sosial yang berkembang 

dalam suatu masyarakat dengan memiliki berbagai karakter dan cara yang berbeda-

beda antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, tujuannya untuk memenuhi 

segala kebutuhan hidupnya. Salah satu kebutuhan tersebut adalah kebutuhan dalam 

peningkatan akan penguasaan ilmu dan teknologi, pada masa sekarang semakin 

dirasakan seiring dengan perkembangan zaman dan meluas hubungan-hubungan 

manusia dalam tatanan masyarakat serba modern. 

Kebutuhan akan adanya peningkatan dalam penguasaan ilmu dan teknologi 

pada masa sekarang dapat diajarkan kepada setiap manusia melalui pendidikan sejak 

kecil, dengan harapan dimasa yang akan mendatang dapat terciptanya sumber daya 

manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadahi 

supaya dapat mengimbangi kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. 

Secara umum dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan akan penguasaan ilmu 

dan teknologi dapat terpenuhi lewat dunia pendidikan, khususnya pendidikan formal 

atau yang sering dikenal dengan sekolahan. Pada masa sekarang pendidikan telah 
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menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan setiap masyarakat dan 

bangsa. Pendidikan pada umumnya mempunyai peranan yang penting untuk 

menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. 

Jalur pendidikan merupakan sebuah wahana yang dilalui oleh peserta didik 

untuk dapat mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai 

dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan di Indonesia ada tiga arah, Undang-

Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Jalur Pendidikan BAB VI Pasal 13 Ayat 1 

(dalam Wahyono 2012), menjelaskan bahwa: 

jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang 
saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal adalah jalur 
pendidikan yang terstuktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah 
jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 
terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan 
keluarga dan lingkungan. Jenjang pendidikan merupakan sebuah tahapan 
pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, 
tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. 
 
Kemandirian pada dasarnya kemampuan dalam melakukan kegiatan setiap 

individu untuk menghadapi berbagai keadaan dilingkungan sekitar, sehingga individu 

tersebut mampu untuk berpikir serta bertindak dengan sendirinya. Belajar sebagai 

suatu proses perubahan pribadi manusia dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas 

tingkah laku seperti peningkatan pengetahuan, kecakapan, ketrampilan, daya pikir, 

serta kemampuan yang lainnya. Kemandirian merupakan prilaku secara mandiri serta 

tidak menggantungkan kepada orang lain dalam menyelesaikan masalah. 
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Kemandirian tidak hanya diperoleh di akademik, selain itu dapat diperoleh di luar 

akademik, yaitu di unit kegiatan mahasiswa Racana. 

Kewirausahaan pada dasarnya merupakan seseorang yang mempunyai sikap, 

kemampuan, prilaku serta semangat dalam menciptakan dan mencari segala hal, 

dapat berupa produk baru atau teknologi dengan menggabungkan kerja keras, 

kreativitas untuk memperoleh keuntungan yang besar.  

Mahasiswa sebagai panggilan untuk orang atau peserta didik yang mejalani 

proses pendidikan tinggi di sebuah Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi memberikan 

kekebasan kepada mahasiswanya dalam mengembangkan bakat, minat, dan 

kemampuan yang dimiliki dengan melalui kegiatan ekstrakulikuler. Mahasiswa selain 

dituntut memiliki kompetensi handskil, mahasiswa juga dituntut memiliki 

keterampilan softskil dalam mengikuti sebuah ekstrakulikuler. Ekstrakulikuler adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh siswa di tingkat sekolah atupun Universitas, di luar jam 

belajar. Kegiatan-kegiatanya ada pada jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai 

Universitas. 

Institut merupakan sebuah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan 

pendidikan akademik dan menyelenggarakan pendidikan Ilmu Pengetahuan dan/atau 

Teknologi tertentu. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta adalah sebuah 

Perguruan Tinggi Negeri Islam, berada di lingkungan Kementerian Agama Republik 

Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Surakarta terdapat bermacam-macam unit kemahasiswaan, 

diantaranya adalah Racana Raden Mas Said dan Nyi Ageng Serang. Racana Raden 
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Mas Said dan Nyi Ageng Serang adalah sebuah unit kegiatan mahasiswa yang dapat 

mengembangkan minat, bakat, kemandirian dan kewirausahaan di Perguruan Tinggi 

(Perti). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul “Mengembangkan Jiwa Kemandirian dan Kewirausahaan 

Melalui Gerakan Pramuka (Studi Kasus di Racana Raden Mas Said dan Nyi Ageng 

Serang Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2013/2014)”. Penelitian 

tersebut selaras dengan visi dan misi program studi Pendidikan Kewarganegaraan, 

Menurut Mujiburohman, dkk (2013:138), visinya yaitu: menjadi pusat pengembangan 

kependidikan dan pembelajaran dan Pendidikan Kewarganegaraan dan Tatanegara 

(PKn-Tn) untuk membentuk nation and character building yang memiliki kesadaran 

berkonstitusi menuju masyarakat madani. Misinya yaitu: 1. Memajukan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan sumber daya manusia yang mampu 

memecahkan permasalahan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan menuju 

masyarakat madani; 2. Menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan generasi muda 

melalui Program Pendidikan Kepramukaan. 

Penelitian ini meneliti tentang gerakan pramuka, dimana penelitian tersebut  

berkaitan dengan Misi Program Pendidikan Kewarganegaraan, karena dalam Misi 

tersebut menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan melalui program Pendidikan 

Kepramukaan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah gambaran umum profil Racana Raden Mas Said dan Nyi Ageng 

Serang Institut Agama Islam Negeri Surakarta? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan mengembangkan jiwa kemandirian melalui gerakan 

pramuka di Racana Raden Mas Said dan Nyi Ageng Serang Institut Agama Islam 

Negeri Surakarta Tahun 2013/2014? 

3. Bagaimanakah pelaksanaan mengembangkan kewirausahaan melalui gerakan 

pramuka di Racana Raden Mas Said dan Nyi Ageng Serang Institut Agama Islam 

Negeri Surakarta Tahun 2013/2014? 

4. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam mengembangkan jiwa kemandirian 

melalui gerakan pramuka di Racana Raden Mas Said dan Nyi Ageng Serang 

Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2013/2014?  

5. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam mengembangkan kewirausahaan 

melalui gerakan pramuka di Racana Raden Mas Said dan Nyi Ageng Serang 

Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2013/2014? 

6. Bagaimanakah solusi yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala  

mengembangkan jiwa kemandirian dan kewirausahaan melalui gerakan pramuka 

di Racana Raden Mas Said dan Nyi Ageng Serang Institut Agama Islam Negeri 

Surakarta Tahun 2013/2014? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan gambaran umum profil Racana Raden Mas Said dan Nyi Ageng 

Serang Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pengembangan jiwa kemandirian melalui gerakan 

pramuka di Racana Raden Mas Said dan Nyi Ageng Serang Institut Agama Islam 

Negeri Surakarta Tahun 2013/2014. 

3. Mendeskripsikan pelaksanaan pengembangan kewirausahaan melalui gerakan 

pramuka di Racana Raden Mas Said dan Nyi Ageng Serang Institut Agama Islam 

Negeri Surakarta Tahun 2013/2014. 

4. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam mengembangkan jiwa 

kemandirian melalui gerakan pramuka di Racana Raden Mas Said dan Nyi Ageng 

Serang Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2013/2014. 

5. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam mengembangkan 

kewirausahaan melalui gerakan pramuka di Racana Raden Mas Said dan Nyi 

Ageng Serang Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2013/2014. 

6. Mengetahui solusi yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala 

mengembangkan jiwa kemandirian kewirausahaan melalui gerakan pramuka di 

Racana Raden Mas Said dan Nyi Ageng Serang Institut Agama Islam Negeri 

Surakarta Tahun 2013/2014. 

 
 



7 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang 

jiwa kemandirian dan kewirausahaan melalui gerakan pramuka dalam suatu 

organisasi di tingkat Universitas. 

b. Sebagai suatu karya ilmiah, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dipergunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang 

sejenis.  

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan yang kepada 

Universitas dalam rangka mengembangkan jiwa kemandirian dan kewirausahaan 

melalui gerakan pramuka supaya lebih ditingkatkan lagi tidak hanya di Racana Raden 

Mas Said dan Nyi Ageng Serang Institut Agama Islam Negeri Surakarta tetapi di 

semua Racana di Perguruan Tinggi (Universitas) lainnya. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Mengembangkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:724) kata 

mengembangkan berasal dari kata dasar kembang yang berarti bertambah 

sempurna, kemudian mendapat imbuhan me- dan -an sehingga menjadi 

mengembangkan yang artinya proses, cara, perbuatan. Jadi, mengembangkan 
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adalah usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan agar 

lebih sempurna dari sebelumnya. 

2. Kemandirian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:982), kemandirian 

yang berasal dari kata mandiri, bermakna keadaan dapat berdiri sendiri; tidak 

tergantung pada orang lain. 

3. Kewirausahaan. Menurut Siagian dalam (Anoraga 2002:138), kewirausahaan 

adalah semangat, perilaku dan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang 

positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau 

pelayanan yang lebih baik pada pelanggan/masyarakat dengan selalu berusaha 

mencari langganan lebih banyak dan melayani lebih baik, serta menciptakan dan 

menyediakan produk yang lebih bermanfaat dan menerapkan cara kerja yang lebih 

efisien, melalui keberanian mengambil resiko, kreativitas dan inovasi serta 

kemampuan manajemen. 

4. Kepramukaan. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka 

BAB I Pasal 1 ayat (3), dijelaskan bahwa Kepramukaan adalah “segala aspek yang 

berkaitan dengan Pramuka”. 


