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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Seirig perkembangan zaman yang semakin modern seperti sekarang ini 

menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Perlu adanya 

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 
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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 

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 
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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).” 

B. Rumusan Masalah 

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)” 

C. Tujuanan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

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)” 

2. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, peneliti berharap peneitian ini berguna bagi 

yang membutuhkan, antara lain: 
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a. Manfaat Teoritis 

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. 

b. Manfaat Praktis 

Sebagai tambahan informasi bagi para guru dan siswa serta 

masyarakat, tentang kepentingan adanya organisasi pelajar yang akan 

membangun jiwa kepemimpinan pada diri siswa. Sikap bertanggung 

jawab yang dimiliki akan memberikan kesempurnaan pada pendidikan 

anak ketika turun bermasyarakat kelak. 

1) Bagi Lembaga atau Pondok Pesantren Ta’mirul Islam 

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan mutu kepemimpinan 

dalam keorganisasian terutama kegiatan kepramukaan.  

2) Bagi Peneliti 

Diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana 

pendidikan Islam (S1).  


