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PENANAMAN KEPEMIMPINAN MELALUI KEGIATAN 

KEPRAMUKAAN DI PONDOK PESANTREN TA’MIRUL ISLAM 

SURAKARTA 

(Studi Kasus Santriwati Kelas 5 KMI Pondok PesantrenTa’mirul Islam Surakarta 

Tahun Ajaran 2016/2017)

ABSTRAK 

Kepemimpinan adalah suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk 

memengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama 

yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi. Pemimpin 

merupakan factor penentu dalam menentukan hasil usaha yang dilakukan oleh 

suatu organisasi. Kepramukaan adalah suatu proses pendidikan diluar lingkungan 

sekolah dan diluar keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, 

sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan alam terbuka dengan prinsip dasar 

metodik kepramukaan yang sasaran akhir adalah pendidikan watak 

Menyikapi yang demikian, Pondok Pesantren Ta’mirul Islam menerapkan 

kepemimpinan dengan melalui kepramukaan, dengan pembelajaran yang tidak 

membosankan. Berbekal latar belakang diatas penulis mencoba meneliti 

kepemimpinan dalam kegiatan kepramukaan Pondok Pesantren Ta’mirul Islam 

Surakarta. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini ialah: (1) 

Bagaimana penanaman kepemimpinan melalui kegiatan kepramukaan di Pondok 

Pesantren Ta’mirul  Islam Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penanaman 

kepemimpinan melalui kegiatan kepramukaan di Pondok Pesantren Ta’mirul 

Islam Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (field research) karena data yang diambil langsung dari lapangan dengan 

metode penulisan kualitatif deskriptif. Adapun metode pengumpulan data yang 

dipakai ialah observasi untuk mendapatkan data secara langsung proses kegiatan 

kepramukaan, letak geografis sekolah, wawancara dilakukan kepada Sunardi 

Sudjani selaku ketua pengasuhan pondok, Fatimah Azzahra selaku ketua 

koordinator gerakan pramuka, dokumentasi untuk mengambil data gambaran 

umum Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta tentang sejarah berdirinya, 

struktur organisasi kepramukaan, visi, misi, tujuan dan sarana prasarana. Metode 

yang diambil adalah analisis deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan dalam kegiatan kepramukaan meliputi: (1) bakat dan kemampuan 

pada diri sendiri (2) lingkungan dan latihan. Diterapkannya pada kegiatan 

kepramukaan tersebut. 

Kata kunci :Kepemimpinan, Kepramukaan di Pondok Pesantren 

Ta’mirul Islam 
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PLANTING LEADERSHIP THOURGH SCOUTING ACTIVITY AT 

ISLAMIC BOARDING SCHOOL TA’MIRUL ISLAM SURAKARTA 

(Case Study 5th Grade Students KMI Islami Boaerding School Ta’mirul Islam 

Academic Year 2016/2017) 

 

ABSTRACT 

 

Leadership is a behavior with a specific purpose to influence the activities 

of group members to achieve common goals designed to provide individual and 

organizational benefits. Leaders are the decisive factor in determining the results 

of operations undertaken by an organization. Scouting is a process of education 

outside the school environment and outside the family in the form of interesting, 

fun, healthy, regular, directional, practical activities conducted by nature with the 

basic principles of scouting methodology which is the ultimate goal of character 

education. 

In response to that, Ta'mirul Islamic boarding schools apply leadership 

through scouting, with learning that is not boring. Armed with the above 

background the author tries to examine the leadership in scouting activities 

Ta'mirul Islam boarding schools Surakarta. The problems to be studied in this 

research are: (1) How to plant leadership through scouting activities in Ta'mirul 

Islam boarding schools Surakarta academic year 2016/2017. 

The main purpose of this study is to describe the planting of leadership 

through scouting activities in Ta'mirul Islam boarding schools Surakarta academic 

year 2016/2017. This research is field research (field research) because data taken 

directly from field with descriptive qualitative writing method. The data collection 

method used is the observation to get the data directly the process of scouting 

activities, geographical location of the school, interviews conducted to Sunardi 

Sudjani as chairman of the custody of the cottage, Fatimah Azzahra as chairman 

of the scout movement coordinator, documentation to take a general overview 

Ta'mirul Islam boarding schools Surakarta about the history of establishment, 

organizational structure of scouting, vision, mission, purpose and means of 

infrastructure. The method taken is descriptive qualitative analysis. 

Based on the results obtained, it can be concluded that leadership in 

scouting activities include: (1) talent and ability in self (2) environment and 

training. Applied to the scouting activities. 

 

Keywords: Leadership, Scouting at Ta'mirul Islam Boarding Schools 

 

 

1. PENDAHULUAN 

     Seirig perkembangan zaman yang semakin modern seperti sekarang ini 

menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Perlu adanya 
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generasi muda yang lebih berkualitas dan bertanggung jawab. Pada situasi 

sekarang ini sangat diperlukan penanaman jiwa kepemimpinan pada generasi 

muda guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.  

     Kepemimpinan adalah suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk 

memengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan 

bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi, 

sehingga dalam satu organisasi kepemimpinan merupakan factor yang sangat 

penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh 

organisasi1. Kepemimpinan merupakan perkara penting dalam berjama’ah atau 

berorganisasi. Jama’ah tanpa pemimpin dan pengikut tanpa pimpinan bukan 

jama’ah namanya. Imam tanpa ma’mum atau sebaliknya, bukan jama’ah 

namanya. 

     Banyak cara penanaman jiwa kepemimpinan pada peserta didik di usia 

mereka, salah satunya ialah melalui kegiatan kepramukaan yang merupakan 

wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda melalui berbagai 

kegiatan yang kreatif dan inovatif menggunakan prinsip dasar kepemimpinan 

yang disesuaikan dengan kebutuhan, situaisi, dan kondisi masyarakat 

sekarang. 

 Pondok Pesantren pada dasarnya adalah suatu lembaga pendidikan 

yang menyediakan asarama atau Pondok (pemondokan) sebagai tempat 

tinggal bersama sekaligus sebagai tempat belajar para santri dibawah 

bimbingan seorang Kyai. (DEPAG RI, 2001;18). Pondok Pesantren Ta’mirul 

                                                           
1
Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, S.E., M.M., Mba, Mayor Jendral Tni Bachtiar, S.Ip., 

Brigadier Jendral Pol. Drs. Boy Rafli Amar, Pemimpin Dan Kepemimpinan Organisasi, (Jakarta: 

Pt. Rajagrafindo Persada, 2013), Cet-1, Hlm.3 
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Islam adalah lembaga pendidikan yang resmi dan telah diakui oleh pemerintah 

Indonesia. Selain memberlakukan bidang pendidikan, Pondok Pesantren 

Ta’mirul Islam Surakarta meniti beratkan pada pembelajaran agama Islam, 

yang terletak di Jln. KH. Samanhudi No.3 Tegalsari Bumi Laweyan Surakarta 

Jawa Tengah.  

     Pondok Pesantren Ta’miru Islam Surakarta menerapkan jiwa 

kepemimpinan pada santriwati melalui beberapa kegiatan dan organisasi salah 

satunya melalui kegiatan kepramukaan. Penanaman jiwa kepemimpinan pada 

santriwati bertujuan untuk membentuk jiwa pemberani dan bertanggung jawab 

dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan, melalui kegiatan-kegiatan 

kepramukaan yang diajarkan pada mereka. 

 Kegiatan kepramukaan sendiri di Pondok ini merupakan kegiatan 

wajib bagi santriwati Pondok Pesantren Ta’miru Islam Surakarta. Pada 

dasarnya jiwa pemimpin itu telah dimiliki setiap manusia namun pada usia 

remaja tidak semua mampu menjadi pemimpin untuk anggotanya. 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mencoba untuk 

mengetahui sejauh mana para santriwati mampu bertanggung jawab atas 

dirinya sendiri maupun orang lain dengan jiwa kepemimpinan yang diterapkan 

melalui kegiatan kepramukaan di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta 

melalui peneitian dengan judul “Penanaman Kepemimpinan Melalui Kegiatan 

Kepramukaan Di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta (Studi Kasus 

Santriwati Kelas 5 KMI Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta Tahun 

Ajaran 2016/2017).” 
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     Rumusan masalah merupakan salah satu pokok yang cukup penting 

dalam kegiatan penelitian. Sehingga peneliti marasa perlu untuk merumuskan 

masalah yang akan diteliti yaitu “Bagaimana Penanaman Kepemimpinan 

Melalui Kegiatan Kepramukaan di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam 

Surakarta (Studi Kasus Santriwati Kelas 5 KMI Pondok Pesantren Ta’mirul 

Islam Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017)” 

     Seiring dengan judul penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut “Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penanaman 

Kepemimpinan Melalui Kegiatan Kepramukaan di Pondok Pesantren Ta’mirul 

Islam Surakarta (Studi Kasus Santriwati Kelas 5 KMI Pondok Pesantren 

Ta’mirul Islam Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017)” 

    Melalui penelitian ini, peneliti berharap peneitian ini bermanfaat bagi 

yang membutuhkan, yaitu: Hasil dari penelitian dapat memberikan konstribusi 

pada bidang kepemimpinan. Pendidikan tidak hanya berada di bangku kelas 

saja, namun pendidikan sangatlah luas sekali artinya. Organisasi pelajar yang 

aktif dan positif akan memberikan nilai tersendiri pada diri para siswa 

khususnya dalam bidang kepemimpinan. Untuk menambah wawasan terutama 

bagi peneliti, dan bagi pembaca pada umumnya. 

2. KAJIAN TEORITIK KEPEMIMPINAN MELALUI KEGIATAN 

KEPRAMUKAAN 

2.1 Kepemimpinan 

  Kepemimpinan adalah suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk 

memengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan 
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bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan 

organisasi, sehingga dalam satu organisasi kepemimpinan merupakan 

factor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan oleh organisasi 2 . Maka, esensi kepemimpinan adalah 

kepengikutan kemauan orang lain untuk menikuti kemauan pemimpin3. 

  Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, 

mempunyai kemampuan memengaruhi pendirian/pendapat orang lain atau 

sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya 4   Pemimpin 

merupakan faktor penentu dalam menentukan hasil usaha yang dilakukan 

oleh suatu organisasi5. 

  Kepemimpinan seseorang dapat dibentuk, caranya adalah dengan 

memberikan kesempatan luas kepada yang bersangkutan untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan efektivitas kepemimpinannya melalui 

berbagai kegiatan pendidikan dan latihan kepemimpinan. Sondang P. 

Siagian (1994) menyimpulkan bahwa seseorang hanya akan menjadi 

seorang pemimpin yang efektif jika seseorang secara genetika telah 

memiliki bakat-bakat kepemimpinan. 

  Bakat-bakat tersebut dipupuk dan dikembangkan melalui 

kesempatan untuk menduduki jabatan kepemimpinannya ditopang oleh 

                                                           
2
 Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, S.E., M.M., Mba, Pemimpin, Hlm.3 

3
 Badaruddin Dan Umiarso, Pendidikan Kepemimpinan Islam Antara Teori Dan Praktik, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), Hlm.33 
4
 Gary Yukl, Kepemimpinan Dalam Organisasi, (Jakarta: Pt.Indeks, 2015), Ed.7, Hlm.1 

5
 Andri Bob Sunardi, Boyman Ragam Latih Pramuka (Bandung: Penerbit Darma Utama, 

2016), Hlm.336 
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pengetahuan teoretikal yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan, 

baik yang bersifat umum maupun yang menyangkut teori kepemimpinan6. 

2.2 Kepramukaan 

  Organisasi kepanduan adalah kegiatan yang paling banyak 

menghabiskan waktu dialam terbuka. Menurut Lord Baden-Powell 

(terjemahan), “kepramukaan itu bukanlah suatu ilmu yang harus dipelajari 

dengan tekun  bukan pula merupakan kumpulan ajaran-ajaran dan naskah-

naskah dari suatu buku. Bukan! Kepramukaan adalah suatu permainan 

yang menyenangkan di alam terbuka, tempat orang dewasa dan anak-anak 

pergi bersama-sama, mengadakan pengembaraan bagaikan kakak  beradik, 

membina kesehatan untuk memberi pertotongan bagi yang 

membutuhkan.” Melalui penjelasan Baden-Powell diatas, dapat diambil 

kesimpulan, kepramukaan adalah suatu permainan yang mengandung 

pendidikan dalam pembinaan watak (mental). Dengan “Pembangunan 

Karakter”  (Character Building), Gerakan Pramuka dapat memberikan 

sumbanagan positif terhadap negara dengan penyemaian benih-benih 

calon pemimpin yang patroitis7. 

2.2.1. Kegiatan Kepramukaan 

2.2.1.1.PBB (Peraturan Baris Berbaris) 

Suatu wujud latihan fisik, yang diperuntukan guna 

menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang 

diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. 

                                                           
6
 http://www.kompasiana.com/abdulmuslim80/pemimpin-itu-dilahirkan-atau-

dijadikan_54f7a23aa33311a3738b492d .,Diakses Pada Tanggal 30 Maret 2017 Pukul 12.00 Wib 
7
 Ibid., Hlm.2-3 
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Bertujuan menumbuhkan jiwa yang tegap tangkas, rasa 

disiplin dan rasa tanggung jawab8. 

2.2.1.2.Berkemah 

Biasanya perkemahan diadakan sebagai penutup rangkaian 

kegiatan atau rutinitas lainnya. Materi yang diajarkan 

disesuaikan dengan tingkat kompetensi yang perluu 

dikuasai
9
. Banyak manfaat yang dapat diambil dari kegiatan 

kemah, diantaranya: 

2.2.1.2.1. Bagi peserta didik 

- Melatih kemadirian, tanggung jawab, kerja 

sama, empati, disiplin. 

- Berani dipimpin dan memimpin. 

- Membiasakan diri mendahulukan 

kepentingan bersama daripada individu. 

2.2.1.2.2. Bagi sangga kerja 

- Melatih ketrampilan memimpin. 

- Melatih mengatasi masalah, konflik. 

- Bertanggung jawab atas jadwal yang sudah 

direncanakan. 

2.2.1.3.Pionering (Bidang tali temali) 

2.2.1.4.Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) merupakan 

salah satu kegiatan kepramukaan yang memberikan bekal 

                                                           
8
 Ibid., Hlm.225 

9
 Ibid., Hlm.258-259 



 

9 

 

peserta didik dalam ketrampilan dan pengetahuan kesehatan 

yang praktis guna memberikan bantuan pertama kepada 

orang lain yang sedang mengalami musibah10. 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

 Metode penelitian merupakan uraian singkat mengenai jenis 

penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, metode penentuan 

subjek, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Penelitian ini 

termasuk jenis penelitian lapangan (Field Research), yakni data yang 

diperoleh langsung berasal dari obyek yang bersangkutan. 11  Kemudian 

pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif berdasar 

studi kasus. Penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subyek penelitian berdasar pengujian intensif menggunakan 

berbagai sumber bukti terhadap sesuatu entitas tunggal yang dibatasi oleh 

ruang dan waktu. 

 Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Ta’murul Islam Jln. KH. 

Samanhudi No.3 Tegalsari Bumi Laweyan Surakarta Jawa Tengah. Sedangkan 

subyek penelitiannya yaitu kepala pengasuhan pondok, Pembina bidang 

kepramukaan, ketua koodinator gerakan pramukan 2016/2017, dan para 

peserta pramuka KMD. 

 Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data sebagai berikut, 

                                                           
10

 Ibid., Hlm.279 
11

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

2011), hal. 26 
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Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara 

fenomenal yang di teliti. Metode ini peneliti gunakan untuk melihat 

secara langsung lokasi sekolah, dan hal-hal yang dirasa dapat membantu 

peneliti dalam penelitian ini12. 

Metode pengumpulan data dengan cara wawancara atau bertanya 

langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden, yang merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu 13 . Dalam hal ini wawancara kepada Pimpinan Pondok, 

Pengasugan Pondok, Mabigus, Mabikor, Mabikori, dan Peserta KMD 

Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta. 

Dokumentasi Adalah pengumpulan, pemeliharaan, pengolahan, 

dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan; pengumpulan 

bukti dan keterangan seperti gambar, guntingan koran, dan kutipsn lain14.  

Metode dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan sejarah, 

sarana dan prasarana, serta hal-hal yang dibutuhkan peneliti di Pondok 

Pesantren Ta’mirul Islam. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara 

menyeluruh kasus yang diteliti. Penafsiran data dalam bentuk narasi 

dengan langkah-langkah, sebagai berikut, 

                                                           
12

 Sutrisno Hadi, Methodologi Research2 (Yogyakarta: Andiofset, 2004),Hlm. 151  
13

 Prof. Dr. Sugiyono., Metode PenelIIan Kuantitatis, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta Cv, 2017), Hlm.231  
14

 Tim Redaksi.. Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2011, hlm. 101. 
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3.1 Mereduksi data dengan memilah data yang diperoleh dari hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

3.2 Menyajikan data dalam bentuk paragraf narasi 

3.3 Menarik kesimpulan yakni dengan menjawab rumusan masalah 

dengan dukungan bukti yang diperoleh.  

4. ANALISIS PENANAMAN KEPEMIMPINAN MELALUI KEGIATAN 

KEPRAMUKAAN 

4.1.Penanaman Kepemimpinan di Pondok Pesantren  Ta’mirul Islam 

Surakarta   

Kepemimpinan disini sudah sesuai dengan teori yang ada pada 

buku-buku yang telah peneliti paparkan pada bab II, dengan uraian 

sebagai berikut: 

Pondok Pesantren Ta’mirul Islam mengajarkan kepemimpinan 

dengan langsung praktek jadi tidak berhenti pada teori-teori saja. 

Rumusan kepemimpinan seorang manusia ada tiga komponen besar 

dalam dirinya ada ragwi atau fisik, ada fikiran, dan hati atau spiritual. 

Dasar besarnya pendidikan yang paling mendekati pada kepemimpinan 

adalah pada kepanduan atau kepramukaan. Jiwa kepemimpinan itu 

tumbuh antara perpaduan antara bakat serta didukung oleh lingkungan 

tidak hanya pada bakat namun juga didikan15. 

Terori kepemimpinan Islam yang diterapkan di Pondodk Pesantren 

Ta’mirul Islam adalah “ ي  ْؤتَُُِلُُالشَّْيءَُُِفِكدُ  ” artinya orang yang tidak 

                                                           
15

 Sebagaimana Telah Dikutip Dalam Bab II, Hlm. 7. 



 

12 

 

memiliki tidak pernah bisa memberi. ُُبِنَ ْفِسهُُِْبَدأُُْإُِ  artinya memulai dari 

diri sendiri. 

Seperti jika membekali calon-calon pemimpin itu dengan karkter 

dan sikap yang tangguh berarti saya harus tangguh dahulu. Nilai-nilai 

apa yang akan di berikan pada calon-calon pemimpin tersebut16.  

Prinsip kepemimpinan di Pondok ini merujuk pada hadits nabi 

besar Muhammad SAW 

 .َمْسئ  ْولُ ُوَك لُّك مُُْرَاعُ ُك لُّك مُْ

Jadi menjadi pemimpin itu bukanlah pilihan tapi kewajiban, namun 

kapasitasnya yang berbeda minial setiap orang harus memimpin 

dirinya sendiri, naik memimpin keluarga, naik memimpin amanat yang 

diemban. Mampu membawa dampak positif untuk para pengikutnya17. 

4.2.Kegiatan Kepramukaan di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam 

Surakarta 

Sejarah Kepramukaan Pondok Pesantren Ta’mirul Islam tidak 

lepas dari berdirinya Pondok Pesantren Ta’mirul Islam pada tahun 

1986 kemudian pada tahun 1989 pramuka di kenalkan setelah 3 tahun 

berdirinya pondok tepatnya. 

4.2.1. Pengertian Pramuka 

Pondok Pesantren Ta’mirul Islam tetap mengacu pada 

pengertian-pengertian yang telah dikenalkan oleh pramuka 

internasional maupun pramuka nasional yang dulu populer 

dengan nama kepanduan. Jadi suatu pendidikan yang dikenal 

                                                           
16

 Sebagaimana Telah Dikutip Dalam Bab II, Hlm. 9. 
17

 Sebagaimana Telah Dikutip Dalam Bab II, Hlm. 10. 
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dengan outbond, outing class atau pendidikan diluar kelas. 

Banyak berkonsentrasi pada ketrampilan dan mental senggah 

tidak tumpang tindih dengan apa yang menjadi ranah wajib 

lembaga folmal atau sekolah yaitu pemberdayaan intelektual. 

Jadi mengajarkan yang tidak menjadi fokus disekolah. Yaitu 

fisik, yang ditandai dengan haiking, kemah, outbond. Mental, 

diajarkan P3K, jurik malam dan nilai-nilai kecerdasasan 

spiritual, kecerdasaan emosi dengan latihan fisik seperti baris-

berbaris 18. 

Tujuan Kepramukaan diadakannya di Pondok ini ialah: 

4.2.1.1.Sebagai sarana diluar kelas untuk mendidik. 

4.2.1.2.Untuk sarana refresing bagi santri yang satu minggu 

penuh sudah lelah dengan belajar dan menghafal 

sebagai hiburan. 

Prinsip kepramukaan Pondok Pesantren Ta’mirul Islam 

merujuk pada dunia pramuka internasional bahwa pramuka itu 

sekelompok anak disaat liburan sekolah ingin mencari kegiatan 

yang menghibur dan positif. Pendidikan untuk menyiapkan 

generasi muda yang tangguh.  

Khusus untuk pembinaan kepramukaan “Kursus Pembina 

Pramuka Tingkat Mahir Dasar” atau KMD ini dilaksanakan 
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sebagai pembinaan kepramukaan bagi santriwati kelas 5 KMI 

untuk mempersiapkan pembina-pembina baru. 

Pembinaan kepramukaan di Pondok Pesantren Ta’mirul 

Islam melibatkan semua para ustadz-ustadzah itu adalah 

pembina, namun dipilih sesuai waktu dan kecenderungan 

dalam kepramukaan sampai pimpinan pondok pun dialah 

pembina tertinggi di dunia Pondok Pesantren Ta’mirul Islam 

ini. Khusus untuk pembinaan “Kursus Pembina Pramuka 

Tingkat Mahir Dasar” melibatkan teman-teman aktifis 

pramuka luar. Pembinaan ini telah mengikuti standar nasional. 

Dalam dunia kepramukaanlah anak didik tumbuh kembang 

rasa tanggung jawab dalam jiwa kepemimpinan mereka. Pada 

dunia kepramukaan itulah dapat memacu memicu kecerdasan 

skpiritual mereka19.. 

Kegiatan di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam alam dunia 

kepramukaanlah anak didik tumbuh kembang rasa tanggung 

jawab dalam jiwa kepemimpinan mereka. Pada dunia 

kepramukaan itulah dapat memacu memicu kecerdasan 

skpiritual mereka. Melalui kegiatan-kegiatan kepramukaan 

yaitu kemah, DAHEPO, outbond, PBB dan lain sebagainya. 

Ada pula kelompok-kelompok yang dibentuk untuk 

menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab dan pemberani 
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dengan latihan-latihan kegiatan PBB, morse, pieonering tali-

temali, P3K, outbond, heking dan lain sebagainya. Kelompok-

kelompok tersebut diantaranya adalah seka 2; 4; 6, rayon 

kepramukaan, dan LMP “Laskar Merah Putih”. Hasil yang 

diraih dari adanya kelompok-kelompok tersebut adalah 

berbagai kejuaran lomba yang diraihnya20.  

Kepemimpinan dan kepramukaan memiliki keterkaitan 

yang sangat erat. Penanaman kepemimpinan di Pondok 

Pesantren Ta’mirul Islam sangat efektif melalui kegiatan 

kepramukaan, karena cara penanamannya dengan suatu 

permainan yang menarik dan inovatif. Kepemimpinan tidak 

hanya terkait dengan kegiatan kepramukaan melainkan juga 

satu kesatuan. Jadi semua agenda pramuka itu harus 

mencerminkan adanya kepemimpinan itu, tidak hanya pada 

pemimpin maupun yang dipimpin. Karena kegiatan 

kepramukaan adalah cerminan jiwa kepemimpinan melalui 

kegiatan yang menanamkan kedisiplinan, keberanian, dan 

tanggung jawab untuk peserta didikanya dengan cara bermain, 

yang terarah dan inovatif. 

5. Kesimpulan 

      Berdasarkan analisis data yang telah peneliti lakukan tentang 

Pendidikan Kepemimpinan dalam Kegiatan Kepramukaan di Pondok 
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Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

     Menanamkan jiwa kepemimpinan pada peserta didikmelalui kegiatan 

kepramukaan ada dua yaitu dari bakat anak tersebut sendiri dan dari 

lingkungan sekitar atau dilatih. Bakat dapat berkembang dengan adanya 

kegiatan-kegiatan kepramukaan yang diadakan seperti haiking, outbond, dan 

PBB. Pada penenlitian ini penulis menjelaskan bahwasannya bakat pada diri 

anak dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan kepramukaan tersebut. 

     Kepemimpinan di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam ini ditanamkan 

sejak pertama masuk Pondok dengan dilatihnya para santri pada kegiatan 

kepramukaan, yang diterapkan pada keorganisasian kepramukaan santriwati 

saat kelas 5 KMI guna membimbing dan membina para adik-adiknya. Agar 

kedepannya para santri mampu menjadi pemimpin yang bijaksana, tanggung 

jawab, adil dan berani. 

     Dalam penerapannya pada kegiatan  kepramukaan, pondok tidak hanya 

mendidik untuk menjadi pemimpin saja namun juga mengajarkan bagaimana 

mendakwahkan Islam sendiri melalui kepramukaan tersebut. Melalui kegiatan 

DAHEPO “Dakwah Haiking Pondok” dan kegiatan-kegiatan kepramukaan 

yang dilaksanakan harus mencermikan adanya kepemimpinan didalamnya. 

Seperti outbond, haiking, PBB, yang disertai pengajian-pengajian didalam 

kegiatan-kegiatan tersebut yang dinamakan DAHEPO tersebut. 

     Adanya kegiatan pramuka untuk membangun jiwa kepemimpinan para 

santri ini guna melatih tanggung jawab, disiplin mental, dan fisik, dan sikap 
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pemberani para santri di pondok ini.  Seperti adanya anggota inti LMP 

“Laskar Merah Putih” dan anggota umum yaitu seluruh santriwati. Anggota 

inti ialah yang mengikuti pelatihan-pelatihan rutin dilain jam kepramukaan. 

Dibuktikannya dengan adanya anggota LMP “Laskar Merah Putih” banyak 

para pemimpin/pembina pramuka yang terbentuk dari anggota inti tersebut. 

Karena latihan dan kesiapan anggota inti lebih matang. 

Saran 

     Diperbanyaknya anggota LMP “Laskar Merah Putih” guna membentuk 

para pembina yang berkualitas. 
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