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ABSTRAK 

Pada penelitian ini, penulis mengemukakan sebuah bentuk fakta sejarah 

dalam sebuah organisasi Kepramukaan MTs. “Darul Ulum” yang memiliki 
pengaruh besar dalam perkembangan aktifitas kegiatan Pramuka di wilayah 

kecamatan Waru Sidoarjo.  

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana latar 

belakang berdirinya Pramuka MTs. Darul Ulum? (2) Siapakah Tokoh-tokoh yang 

Berperan Dalam Masa Awal Hingga Masa Kini Sejak Berdirinya Kepramukaan 

Di MTs. “Darul Ulum Waru Sidoarjo?  (3) Bagaimana Pengaruh Pramuka MTs. 

“Darul Ulum” Terhadap Perkembangan Kepramukaan Di Kwartir Ranting Waru? 

Penelitian ini bertujuan (1) Menganalisis latar belakang munculnya 

Gerakan Pramuka di dunia hingga mampu berkembang dan diterima di sebagian 

besar Negara-negara yang ada di dunia  ini, (2) Menganalisis proses masuknya 

pramuka di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, terkait pro dan kontra padda 

masa itu hingga konsistensi pramuka sampai sekarang, (3) Menganalisis proses 

berdirinya Gerakan Pramuka di MTs. “Darul Ulum” pada masa PGA yang berdiri 

pada tahun 1969 hingga perubahan menjadi MTs.”Darul Ulum” pada tahun 1979, 

(4) Menganalisis Peranan para Tokoh-tokoh dalam perintisan Gerakan Pramuka 

pada awal masa berdirinya MTs.”Darul Ulum” Waru Sidoarjo, (5) Menganalisis 

Pengaruh Pramuka MTs.”Darul Ulum” dalam Kepramukaan di lingkungan 

Kwarran Waru. 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode sejarah meliputi 

langkah-langkah : (1) Heuristik (2) Kritik Sumber (3) Interpretasi (4) 

Historiografi. 

Kesimpulan pada skripsi ini adalah, bahwa keberadaan Pramuka MTs. 

Darul Ulum, berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh penulis 

menunjukkan sebagaimana berikut : (1) Dasar agama Islam berhaluan 
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Ahlusunnah Wal Jama’ah dalam pendirian Pramuka MTs. Darul Ulum sangat 

kuat. Sehingga mampu bertahan dalam waktu yang lama dan dapat dengan mudah 

diterima keberadaannya di masyarakat dan lingkungan sekitar karena memiliki 

basis agama dan haluan yang sama, yakni Ahlusunnah Wal Jama’ah. (2)  

Besarnya peranan para tokoh-tokoh dalam pendirian Pramuka di MTs. Darul 

Ulum dalam membuat konsep kegiatan dengan nilai-nilai keagamaan yang 

digabungkan dengan metode Kepramukaan sehingga pada tahun-tahun 

selanjutnya konsep kegiatan tersebut masih bisa dijalankan karena persamaan 

pemahaman dan pemikiran bahwa sebuah pembelajaran keagamaan dapat 

dilaksanakan dalam  kegiatan formal. (3) Pengaruh Pramuka MTs. Darul Ulum 

hingga saat ini masih mendominasi kegiatan Kepramukaan di Kwartir Ranting 

Waru karena hampir keseluruhannya berasal pada tempat yang sama, yakni 

Pramuka MTs. Darul Ulum. Dan juga masih berjalannya kegiatan-kegiatan 

Kepramukaan di Kwartir Ranting Waru yang bersumber dari gagasan-gagasan 

para Pendiri Pramuka MTs. Darul Ulum, seperti Perkemahan Regu Penggalang 

(PERUGA), Api Peringatan Maulid Nabi (Api Pemana), Kejuaraan Pramuka 

Umar Cup, Dll. 

Kata Kunci : Pramuka, Waru, MTs. Darul Ulum 

ABSTRACT 

In this study, the authors propose a form of historical fact in a Scouting 

organization of MTs. "Darul Ulum" which has a major influence in the 

development of activities in the Boy Scouts Waru Sidoarjo district area.  

The problems studied in this thesis are: (1) What is the background Scout 

establishment MTs. Darul Uloom? (2) Who are the characters Role In Early To 

The Present Since the establishment of Scouting At MTs. "Darul Ulum Waru 

Sidoarjo? (3) How to Influence Scout MTs. "Darul Ulum" Scouting Against 

Development In Sub Distric Headquarter Waru Leaves?  

This study aims (1) to analyze the background of the Scout Movement in 

the world to be able to evolve and be accepted in most countries in the world, (2) 

analyze the entry process scout in Indonesia during the Dutch colonization, 

associated pros and cons Padda that time until the consistency scouts until now, 

(3) to analyze the process of the establishment of the Scout Movement in MTs. 

"Darul Ulum" on the PGA which was established in 1969 to change into MTs. 

"Darul Ulum" in 1979, (4) analyze the role of the pioneering figures in the Scout 

Movement at the beginning of the founding of MTS. "Darul Ulum" Waru Sidoarjo 

, (5) Analyzing the Effect of MTs Scout. "Darul Ulum" in Scouting in Waru Sub 

Distric Headquarter environment.  

The method used in the study is the historical method includes the steps 

of: (1) Heuristic (2) Source Criticism (3) Interpretation (4) Historiography.  
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The conclusion of this thesis is, that the existence of MTs Scouts. Darul 

Uloom, based on research conducted by the authors indicate as follows: (1) Basic 

Islam-leaning Ahlusunnah Wal Jama'ah in establishing Scout MTs. Darul Ulum 

very strong. Thus able to survive for a long time and can be easily accepted 

presence in the community and the environment because it has a religious basis 

and the same bow, the Ahlusunnah Wal Jama'ah. (2) The role played by the 

figures in the founding of Scouting in MTs. Darul Ulum in making the concept of 

activity with religious values are coupled with Scouting method so that in 

subsequent years the concept of the event can still be executed because of the 

equation of understanding and thought that a religious learning can be 

implemented in formal activities. (3) The influence of Scouting MTs. Darul Ulum 

is still dominated Scouting activities in Sub Distric Headquarter  Waru Leaves 

derived from the ideas of the founder of Scouting MTs. Darul Ulum, such as 

Perkemahan Regu Penggalang (Peruga), Api Peringatan Maulid Nabi (Api 

Pemana), Umar Cup Scout Championship, Etc. 

Keywords: Scout, Waru, MTs. Darul Ulum.  

 

1. Latar Belakang 

Pendidikan bertujuan untuk membentuk setiap insan manusia  menjadi 

manusia yang memiliki pengetahuan yang kemudian dapat diterapkan dalam 

hidupnya. Baik dalam bentuk perbuatan, sikap, keyakinan yang di pandang 

baik untuk kepentingan bersama baik kelompok atau golongan maupun pribadi. 

Pramuka
1
dalam pendidikan bertujuan untuk membentuk setiap warga 

negara utamanya yang berusia muda agar memiliki kepribadian yang beriman, 

bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung 

tinggi nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa 

dalam menjaga serta membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

Mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. 

 

                                                             
1
Pramuka adalah kepanjangan dari : Praja Muda Karana; organisasi untuk pemuda yg 

mendidik para anggotanya di berbagai keterampilan, disiplin, kepercayaan pada diri sendiri, saling 

menolong, dsb.anggota organisasi pramuka: membentuk anak (pemuda) yg masih berkembang 

menjadi warga negara yg berbudi luhur; pandu, (Ebta Setiawan, Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online). Diakses pada tanggal 17 September 

2014, pukul 13:44. 
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Pramuka juga diharapkan mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang 

unggul, kompeten, dan sesuai perkembangan jaman sehingga pemuda-pemudi 

yang mengikuti kegiatan ini dapat mengharumkan nama bangsa dan negara dalam 

bidang yang diamalkannya. 

Penelitian ini memfokuskan pada sejarah perkembangan Pramuka di 

Madrasah Tsanawiyah ”Darul Ulum” atau singkatnya biasa disebut juga dengan 

MTs. “Darul Ulum” serta pengaruhnya terhadap kegiatan Kepramukaan di 

lingkungan Kwartir Ranting Waru Sidoarjo. Karena terdapat kecenderungan 

dalam pendapat peneliti,bahwa, poros kegiatan Kepramukaan  di lingkungan 

Kecamatan Waru terlihat begitu sentral pada peranan dan perkembangan 

Kepramukaan di MTs. “Darul Ulum”. 

Hingga pada saat ini, kecenderungan tersebut akan lebih terlihat saat 

adanya kegiatan Kepramukaan di tingkat kecamatan Waru atau dengan istilah 

Pramukanya disebut Kwartir Ranting Waru. Hal inilah yang menjadi penyebab 

peneliti untuk menganalisa dan sejauh mana pengaruh-pengaruhKepramukaan  di 

MTs.”Darul Ulum” dilingkungan Kwarran (Kwartir Ranting) Waru. 

Hal pertama bagi peneliti adalah melihat dan menganalisa sebagian besar 

kegiatan pramuka, baik itu bersifat lomba maupun latihan biasa. Sebuah identitas 

yang begitu jelas akan begitu terlihat sebagai kelompok maupun individu yang 

berasal dari satu sumber, yakni dari Pramuka MTs. “Darul Ulum”. 

Faktor persamaan metode dalam pola pembinaan dan sebuah kreativitas 

yang sama. Permainan beregu dengan berbagai permainan serta lagu-lagu yang 

sama menjadi andalan sebagian besar pembina karena pada dasarnya mereka 

berasal dari satu kesatuan yang sama, yakni Pramuka MTs. “Darul Ulum”. 

Dalam sebuah pengaruh yang kuat. Pramuka di MTs. “Darul Ulum” juga 

ternyata masih menjaga nilai-nilai pendidikan yang terbungkus dengan nilai-nilai 
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keagamaan sehingga dengan cepat dapat langsung beradaptasi dengan lingkungan 

sekitar, baik masyarakat umum maupun lembaga perangkat desa yang ada di 

wilayah kecamatan Waru. Dengan sering melibatkan beberapa lembaga perangkat 

desa yang ada di wilayah kecamatan waru. Pramuka MTs.”Darul Ulum” dengan 

segera mendapatkan tempat karena partisipasinya dalam bidang kemasyarakatan, 

semisal kerja bakti perbaikan maupun kebersihan dalam perawatan sarana umum. 

Yang tak kalah pentingnya juga turut mengadakan kegiatan keagamaan sebagai 

identitas sebagai amanat dari pendiri MTs. “Darul Ulum” 

Proses awal penelitian ini, Peneliti menemukan dominasi peranan 

Kepramukaan yang dibawahi oleh sebagian besar Pembina Pramuka di masing-

masing gugusdepan dalam naungan Kwarran Waru. Sehingga muncullah 

anggapan bahwa Pramuka MTs.”Darul Ulum” adalah sentral kegiatan 

Kepramukaan di Kwarran Waru.Dengan fakta awal ini, maka peneliti akan 

menjadikan tema ini pada sebuah analisis dengan observasi judul penelitian “ 

Sejarah Pramuka MTs. “Darul Ulum” Serta Pengaruhnya terhadap Perkembangan 

Kepramukaan di Kwartir Ranting Waru. 

2. GAMBARAN UMUM LEMBAGA PENDIDIKAN MTs. “DARUL 

ULUM” DESA KUREKSARI KECAMATAN WARU KABUPATEN 

SIDOARJO 

 

Madrasah Tsanawiyah “Darul Ulum” atau yang biasa disebut dengan 

MTs2. “Darul Ulum” merupakan sebuah lembaga pendidikan setingkat Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) di wilayah desa Kureksari kecamatan Waru kabupaten 

Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yang berada dalam naungan Tokoh Masyarakat 

yang menginginkan adanya sebuah lembaga pendidikan yang berlandaskan  nilai-

                                                             
2
MTs. Adalah pergantian nama PGA yang pada masa orde baru dirubah dengan 

(Keppres) No. 34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 1974 yang 

mengatur madrasah di bawah pengelolaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang 

sebelumnya dikelola oleh Menteri Agama secara murni. 
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nilai agama. Secara singkat, maka terbentuklah Yayasan AMANU (Amanat 

Nahdlatul Ulama) yang kemudian mendirikan MTs. “Darul Ulum”. 

Lembaga pendidikan ini berdiri pada 13 januari 1969 M/ 24 Syawal 1344 

H. sehingga dapat dikatakan bahwa MTs. “Darul Ulum” adalah sebuah Lembaga 

Pendidikan Islam yang tertua dan hingga kini masih terus aktif serta terus 

berkembang di kecamatan Waru
3
. Konsistensinya dalam dunia pendidikan secara 

tidak langsung mendapatkan pengakuan dari masyarakat sekitar kecamatan Waru 

bila dilihat dari banyak peserta didik yang dimiliki. Yang artinya besar pula 

kepercayaan yang telah didapatkan dalam pelaksanaan pembelajarannya. 

Seiring dengan perkembangan jaman. MTs. “Darul Ulum” menjadi 

sekolah favorit bagi orang tua di wilayah sekitar kecamatan Waru dan Sedati serta 

Gedangan utara untuk menyekolahkan anaknya di lembaga ini, Sehingga data 

pada tahun 2010 dari Dinas Pendidikan Sidoarjo menunjukkan bahwa MTs. 

“Darul Ulum” memiliki siswa terbanyak di tingkat SMP/MTs. Dengan jumlah 

murid lebih dari seribu. Dan uniknya, seperti tercipta sebuah koneksi yang 

panjang karena di banyak kasus, ternyata wali murid tersebut dulunya juga pernah 

belajar di MTs. Darul Ulum”. 

Selama 45 tahun, Lembaga Pendidikan MTs. “Darul Ulum telah berganti 

kepemimpinan selama 3 kali. Yakni Umar Ahmad, sebagai Kepala Sekolah yang 

pertama kali dari periode 1969 sampai dengan 2004 atau selama 35 tahun. Beliau 

juga adalah salah satu pendiri Yayasan Amanu yang memegang langsung 

Lembaga Pendidikan MTs. “Darul Ulum”. Kemudian pada tahun 2004 pucuk 

pimpinan berganti dari Umar Ahmad kepada Ali Murtadlo yang jabatan 

sebelumnya adalah wakil Kepala Sekolah semasa MTs. “Darul Ulum” 

sebelumnya. Beliau menjabat selama 5 tahun, yakni dari periode 2004 sampai 

dengan 2010. Dan untuk jabatan Kepala MTs. “Darul Ulum” periode 2010 sampai 

                                                             
3
Arsip Yayasan Amanat Nahdlatul Ulama (2014, Sidoarjo). 
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dengan saat ini adalah Amiruddin, yang juga menjadi Pelatih Andalan Pramuka di 

Kwartir Ranting Waru dan juga Kwartir daerah Sidoarjo
4
.  

 

3.SEJARAH GERAKAN PRAMUKA INDONESIA 

“DARI GERAKAN KEPANDUAN MENUJU GERAKAN  PRAMUKA” 

 

Gerakan Pramuka di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang di 

tandai dengan didirikannya Organisasi Kepanduan Nasional atau Nationale 

Padvinderij Organisatie (NPO) di Bandung. Sedangkan di tahun yang sama, di 

Jakarta juga didirikan Kepanduan Pemuda Indonesia atau Jong Indonesische 

Padvinderij Organisatie (JIPO)oleh Belanda. Kedua organisasi yang merupakan 

cikal bakal Kepanduan di Indonesia. Kemudian Melebur menjadi satu dan 

membentuk satu organisasi yang bernama Kepanduan Nasional Indonesia atau 

istilah Belandanya Indonesische Nationale Padvinderij Organisatie (INPO) di 

Bandung pada tahun 1926
5
. 

 Sebenarnya hal ini bermula dari sebuah kegiatan penjajah Belanda 

terhadap pendidikan kepada anak-anak keturunan Belanda, karena kita tahu, saat 

belanda datang ke Indonesia, sebagian besar juga membawa sanak dan saudara 

mereka ke wilayah jajahan mereka. Pramuka yang saat itu masih bernama 

Padvinders karena yang membawa Belanda, adalah sebuah program yang 

diperuntukkan bagi pemuda Belanda sebagai pendidikan awal dalam 

pembentukan karakter nasionalisme bagi negaranya. 

Dalam situasi Indonesia yang terjajah, saat itu para pemimpin-pemimpin 

pergerakan Nasional memikirkan sebuah gagasan bahwa orang pertama yang 

membentuk sebuah organisasi seperti Padvinders memiliki tujuan guna 

membentuk kader-kader pemuda dari sebuah negara untuk menjadi manusia yang 

                                                             
4
Wawancara dengan Amiruddin, Kepala Sekolah MTs. Darul Ulum, Hari Sabtu, tanggal 

10 September 2014, desa Kureksari. 

 

5
Tim Esensi, mengenal Gerakan Pramuka. (jakarta : 2012) hlm. 3 
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baik serta berkarakter nasionalisme yang kuat sehingga dapat menjadi penerus 

bagi keberlangsungan suatu faham kenegaraan karena di dalamnya terdapat 

pendidikan rasa cinta tanah air dan juga bagaimana cara bertahan hidup dalam 

keadaan apapun, termasuk perang seperti yang dialami langsung oleh pendiri 

Scout (Pramuka), yakni Baden Powel ketika dalam perang di wilayah Afrika, 

Kenya. 

Hidup sebagai seorang perintis adalah hidup yang indah. Hidup yang 

demikian itu tidaklah mudah dilaksanakan, jika tanpa persiapan yang matang. 

Kebahagiaan dapat dicapai oleh mereka dengan belajar memandu (Pramuka) 

mulai waktu masih muda
6
. Para pemimpin pergerakan nasional Indonesia saat itu 

akhirnya mulai faham akan pentingnya sebuah pendidikan bagi para pemuda 

Indonesia dalam sebuah pengertian keilmuan agar dapat berfikir dan mulai 

membagun karakter nasionalime agar memiliki tanah yang merdeka tanpa 

kekangan dari negara penjajah karena kurangnya metode dalam mempersatukan 

pemuda Indonesia yang saat itu masih memiliki pola pikir kesukuan, kelompok, 

maupun golongan. 

 

 Dengan kesadaran tersebut, Maka mulailah bermunculan organisasi-

organisasi serupa dari beberapa daerah di Indonesia. Diantaranya Javanese 

Padvinders Organisatie (JPO) Jong Java Padvinderij (JJP), National Islamitje 

Padvinderij (NATIPIJ), Hizbul Wathan
7
, Dll. 

 Meskipun dalam tahap awalnya organisasi-organisasi yang terbentuk 

masih banyak yang bersifat kedaerahan, namun dari metode dan sistem organisasi 

                                                             
6
Baden Powel,Memandu Untuk Pramuka, terj. Kwartir Nasional Indonesia, (Jakarta : 

Persaudaraan Sedunia, 1988) hlm. 4 

 

7
 Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Bahan Kursus Pembina Mahir Tingkat Mahir. 

(Jakarta : 2010) hlm. 13 
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hampir semuanya memiliki kesamaan karena anggotanya terdiri dari terdiri dari 

pemuda-pemuda bangsa. 

 Pada tahun 1930, terdapat larangan penggunaan istilah Padvinders diluar 

dari organisasi Padvinders yang dimiliki oleh Belanda. Atas inisiatif dari K.H. 

Agus Salim. Akhirnya istilah Padvinders yang identik dengan nama Belanda 

diganti menjadi pandu atau organisasi Kepanduan. 

 Pada saat Kongres Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Terjadi 

peningkatan kesadaran nasional bahwa Indonesia tidak akan pernah merdeka bila 

tidak bersatu dan memiliki cita-cita yang satu pula sehingga terdapat kesamaan 

dalam mencapai kebebasan atau kemerdekaan. Akhirnya, pada tahun 1931, 

Muncullah persatuan dan juga beberapa penggabungan dari organisasi 

penggabungan dengan nama Persatuan Antar Pandu-Pandu Indonesia (PAPI) yang 

kemudian berubah menjadi Badan Pusat persaudaraan Kepanduan Indonesia 

(BPPKI) pada tahun 1938. 

 Setelah Teks Proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 

oleh Ir. Soekarno. Indonesia dihadapkan pada masalah yang tak kalah penting 

dalam perjuangan, yakni mempertahankan kemerdekaan. Bersamaan dengan itu, 

organisasi kepanduan yang lama bangkit kembali diiringi dengan adanya 

organisasi kepanduan-kepanduan baru, seperti Pandu Islam Indonesia, pandu 

Kristen, Pandu Katolik, dan banyak lagi hingga mencapai 100 organisasi lebih
8
. 

Dengan keadaan seperti ini, pemerintahan Indonesia yang saat itu baru 

terbentuk mengkhawatirkan akan terjadi perpecahan karena Kepanduan-

kepanduan yang bermunculan lebih menunjukkan sisi kedaerahan daripada sisi 

Nasionalisme sehingga akhirnya pemerintah melalui Presiden Soekarno berpidato 

pada tanggal 9 Maret 1961 berpidato di depan perwakilan kepanduan kepanduan 

Indonesia agar merapatkan barisan dan tidak melupakan persatuan karena 

kemerdekaan Indonesia dicapai dengan semangat kebersamaan.  

                                                             
8
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, op. Cit., 17. 
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Menindaklanjuti pada pidato Presiden Soekarno pada tanggal 9 Maret 

1961, atau yang peristiwa tersebut dinamakan Hari Tunas Gerakan Pramuka. 

Akhirnya Melalui Keputusan Presiden Nomor 238 tahun 1961 pada tanggal 20 

Mei tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Pemerintah membuat keputusan 

bahwa Gerakan Pramuka adalah satu-satunya organisasi kepanduan yang diberi 

tugas untuk menyelanggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak Indonesia. 

Tanggal 20 mei kemudian disebut Hari Permulaan tahun Kerja. 

Dalam pelaksanaanya. Organisasi-organisasi kepanduan yang disatukan 

dalam wadah Pramuka  berkumpul di Istana Olah Raga Senayan dan 

melaksanakan ikrar persatuan pada tanggal 30 Juli 1961. Waktu ini kemudian 

ditetapkan sebagai hari Ikrar Gerakan Pramuka
9
. 

Guna melengkapi struktur sebuah organisasi, Pada tanggal 14 Agustus 

1961, Pemerintah melaksanakan pelantikan Majelis Pembimbing Nasional 

(Mabinas) dan Ketua Kwartir Nasional ( Ka. Kwarnas). Pada pelantikan ini juga 

menampilkan defile Pramuka yang bertujuan untuk memperkenalkan Pramuka 

kepada Masyarakat yang diawali dengan penganugerahan Panji-Panji Gerakan 

Pramuka kepada ketua Kwartir Nasional yang terpilih saat itu, yakni Sri Sultan 

Hamengku Buwono IX. Peristiwa ini kemudian disebut dengan Hari Pramuka.  

4. PENGARUH PRAMUKA MTs. DARUL ULUM  TERHADAP 

PERKEMBANGAN KEPRAMUKAAN DI KWARTIR RANTING WARU 

 

 

Pengaruh Kepramukaan MTs. Darul Ulum dalam proses Kepramukaan tak 

lepas dari cara-cara yang digunakan oleh Pembina Pramuka sekitar pada tahun 

1980 dengan mengadakan kegiatan yang terpusat di kecamatan Waru dengan 

tujuan untuk menyamakan pandangan dan metode dalam proses pembelajaran 

Kepramukaan dengan dasar agama yang kuat sehingga tujuan dalam pembentukan 

watak/karakter terhadap Pramuka dapat berjalan dengan baik. 

                                                             
9
 Tim Esensi, op, cit., hlm. 5. 
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 Pada dasarnya, metode kepramukaan lebih bersifat terbuka atau di luar 

gedung dengan pembelajaran di alam bebas agar suasana yang tercipta berbeda 

dengan pembelajaran formal di kelas pada umumnya seperti kegiatan bersekolah. 

Hal ini bertujuan agar peserta didik pramuka dapat belajar dengan memperhatikan 

alam sekitar sehingga tahu apa yang harus dilakukan agar didalam hatinya 

terdapat gerakan untuk melakukan perubahan yang baik dilingkungan sekitarnya. 

Program Kepramukaan juga sebaiknya harus berhubungan dengan tugas 

kemasyarakatan sehingga masyarakat mengerti tujuan serta proses pembelajaran 

yang diberikan pada peserta didik dapat memberi manfaat pada lingkungan sekitar 

dan juga khususnya bagi peserta didik Pramuka itu sendiri. 

Pramuka MTs. Darul Ulum pada masa berdirinya mencoba untuk 

memahami akan hal itu sehingga berusaha melakukan kegiatan yang dapat 

diketahui serta manfaat yang akan ditimbulkan bila memiliki program-program 

yang dapat diterima oleh masyarakat karena pada MTs. Darul Ulum didirikan 

dengan basis agama Islam yang kuat. Hal ini tentu saja membutuhan penyesuaian 

kegiatan agar terjadi harmonisasi dalam pelaksanaannya. 

Dibutuhkan cara yang kreatif dan mendidik adalah pemikiran untuk 

sebuah kegiatan tersebut sehingga secara bertahap agar harapan adanya kegiatan 

tersebut terwujud. Seperti yang disampaikan Baden Powel, Pendiri Pramuka 

Dunia, “kamu harus ingat, kelakuanmu dikemudian hari, mungkin akan dijadikan 

contoh oleh orang lain. Karena itu usahakanlah untuk melakukan kewajibanmu 

dengan sungguh-sungguh dalam keadaan bagaimanapun juga
10

”. Hal inilah yang 

menjadi dasar dan dorongan bagi Pramuka MTs. Darul Ulum agar dalam 

melaksanakan kegiatan juga memikirkan hal-yang mendidik dalam acaranya 

sehingga bisa menjadi contoh yang baik bagi Pramuka yang lain. 

1. Api Pemana (Api Peringatan Maulid Nabi) 

                                                             
10

Baden Powel, Memandu Untuk Pramuka, Terj. Kwartir Nasional Gerakan Pramukan, 

(Jakarta : 1988), hlm, 24. 
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Api Peringatan Maulid Nabi atau disingkat Api Pemana, adalah 

kegiatan yang pertama kali diadakan oleh Pramuka MTs. Darul Ulum pada 

tahun 1979. Disebut Api Pemana karena dalam kegiatan ini membawa api 

obor dalam pelaksanaan kegiatannya. Orang yang pertama kali 

mengusulkan serta menjadi pelaksana pertama kegiatan ini adalah 

Khusaini yang saat itu juga berstatus Pembina Pramuka di MTs. Darul 

Ulum. 

Kegiatan ini dilaksanakan guna menyambut kelahiran Nabi 

Muhammad yang jatuh setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Pelaksanaan 

kegiatan ini diikuti oleh seluruh MI yang ada di kecamatan Waru. Proses 

kegiatan ini adalah pawai dengan mengumandangkan sholawat Nabi 

dengan membawa obor dimulai dari desa Tambak Oso yang menjadi 

wilayah paling timur dari kecamatan Waru, kemudian berhenti sejenak di 

desa Berbek untuk beristirahat sejenak dan diteruskan hingga berakhir di 

desa Kureksari
11

. 

Kegiatan ini hingga dilaksanakan setiap satu tahun sekali dan 

hingga kini  masih berjalan. Pelaksanaan Api Pemana telah berjalan 

selama 35 tahun atau 35 kali periode dari pelaksanaan kegiatan
12

. Namun 

seiiring perkembangan waktu, kegiatan Api Pemana kini hanya diikuti 

oleh MI saja di Kwartir Ranting Waru. 

   

 2. Peruga (Perkemahan Regu Penggalang) 

  Kegiataan Perkemahan Regu Penggalang atau yang biasa disebut 

Peruga dikalangan Kwartir Ranting Waru ini adalah kegiatan perkemahan 

yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Dimulai pada tahun 1984 atas 

                                                             
11

 Wawancara dengan M.Nasrullah, Pembina Pramuka MTs. Darul Ulum, pada 

hari rabu, 23 Juli 2014, desa Berbek. 

12
 Arsip Pramuka MTs. Darul Ulum, 2013 
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gagasan dari M. Tiksan salah seorang guru MTs. Darul Ulum saat itu yang 

juga berstatus sebagai Pembina Pramuka.  

  Kegiatan Peruga adalah kegiatan berkemah yang diikuti oleh 

seluruh MI dan juga sebagian SD. Pada saat itu kegiatan ini diikuti oleh 24 

sekolah
13

. Pelaksanaannya bersifat lomba dan serta berkemah di alam 

terbuka diluar kecamatan Waru, Semisal di daerah pegunungan atau 

tempat yang dikhususkan untuk arena perkemahan. 

  Hingga pada saat ini, kegiatan Peruga telah berjalan selama 

delapan belas kali karena pada tahun tahun tertentu kegiatan ini tidak dapat 

berjalan karena cuaca yang buruk, seperti pada tahun 2004 yang saat itu 

sedang marak terjadi bencana longsor di daerah pegunungan sehingga 

demi keselamatan peserta didik Pramuka, akhirnya kegiatan tersebut 

dihentikan untuk sementara dan pada tahun selanjutnya dilaksanakan 

kembali
14

. 

  Dalam Pelaksanaannya, kegiatan PERUGA telah berjalan selama 

19 kali sejak awal dimulainya, yakni pada tahun 1984. Dan hingga saat ini 

kegiatan tersebut masih dijalankan. 

 3. Praktek Membina bagi Pramuka Muda 

   Sebagai upaya untuk meregenerasi para Pembina. Pramuka MTs 

Darul Ulum dalam program latihannya mewajibkan kepada peserta didik 

untuk melaksanakan program Praktek Membina. Gagasan ini dimunculkan 

oleh M.Tiksan dan Pembina Pramuka MTs. Darul Ulum yang lain, seperti 

Amiruddin, M. Suud, Khusaini. Hal ini dianggap perlu dilaksanakan untuk 

menunjukkan adanya program yang berkeinginan untuk membantu 

                                                             
13

 Amiruddin, KPGPLPM, Mengapa Ada dan Sejak Kapan, (Sidoarjo : 2008) 

hlm. 11. 

14
 Wawancara dengan Muzammil, Ketua Koordinator Pembinaan Gerakan 

Pramuka di Lingkungan Ma’arif (KPGPLPM), di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama 

(MINU) Waru II, pada hari : Sabtu tanggal 8 Juni 2014, desa Waru. 
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menyemarakkan kegiatan Pramuka di sekolah-sekolah yang ada di Kwartir 

Ranting Waru
15

. 

Program Praktek ini adalah bagian kerja sama antara Pramuka 

MTs. Darul Ulum dengan masing-masing MI maupun SD yang ada di 

lingkungan Kwartir Ranting Waru. Peserta didik dibuatkan kelompok 

dengan masing-masing kelompok berjumlah dari lima hingga enam orang. 

Sebelum diterjunkan untuk praktek, para peserta yang sudah dibentuk 

dalam masing-masing kelompok akan menjalani pelatihan selama dua hari 

satu malam yang dilaksanakan di gedung MTs. Darul Ulum dengan 

Narasumber Kepala Sekolah atau dalam struktur Kepramukaan disebut 

juga dengan Kepala Majelis Pembimbing Gugusdepan (Ka.Mabigus) yang 

saat itu masih dijabat oleh Umar Ahmad guna menyampaikan materi bagi 

peserta didik selama menjalani praktek, dan juga saran saat harus bertugas 

dan menjaga kehormatan atau nama baik Pramuka MTs. Darul Ulum
16

. 

4. Kejuaraan Umar Cup bagi SD/MI  

  Kegiatan Umar Cup adalah sebuah kegiatan perlombaan materi 

Kepramukaan yang dilaksanakan sebagai Evaluasi dari program praktek 

membina oleh peserta didik Pramuka MTs. Darul Ulum. Kegiatan tersebut 

adalah gagasan dari Pembina Gugusdepan semasa masih dijabat oleh 

M.Tiksan Pada tahun 1988 dan masih berjalan hingga kini. 

  Kegiatan ini memperlombakan semua materi yang diajarkan oleh 

peserta didik Pramuka MTs. Darul Ulum ketika melaksanakan tugas sebagai 

Pembina praktek di sekolah-sekolah yang sudah ditentukan di wilayah 

Kwartir Ranting Waru. 

                                                             
15

Wawancara dengan Amiruddin, Kepala Sekolah MTs. Darul Ulum, Hari Sabtu, 

tanggal 10 September 2014, desa Kureksari 

16
 Wawancara dengan M.Suud, Guru MTs. Darul Ulum, pada hari : Selasa 

tanggal 24 Juni 2014, desa Kureksari. 
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  Pada mulanya kegiatan ini bernama Tiksan Cup, atau atas nama 

Pembina Gugusdepan yang saat itu kegiatan ini adalah hasil dari buah 

pemikirannya. Namun pada tahun 1990, kegiatan ini berganti menjadi Umar 

Cup karena  M. Tiksan yang menjadi nama piala kejuaraan, diangkat 

menjadi Kepala Sekola SMP Wahid Hasyim 8 Waru. Dengan keadaan ini, 

Pembina Pramuka MTs. Darul Ulum yang saat itu beranggotakan 5 orang 

yakni : Zainal Abidin, M.Nasrullah, M. Suud. Khusaini, dan Amiruddin 

akhirnya mengadakan rapat bersama Kepala Sekolah MTs. Darul Ulum, 

Umar Ahmad, guna membahas kelanjutan kegiatan perlombaan yang setiap 

tahun telah diprogramkan tersebut. Dan Akhirnya dalam rapat tersebut 

diputuskan dengan mengganti nama kejuaraan dari yang bernama Tiksan 

Cup menjadi Umar Cup sebagai penghormatan Umar Ahmad yang menjadi 

Kepala Sekolah MTs. Darul Ulum juga selaku Kepala Pembimbing 

Gugusdepan. Apalagi Umar Ahmad juga mempunyai jasa yang besar karena 

Dia juga salah satu dari tokoh masyarakat yang mendirikan Lembaga 

Pendidikan MTs. Darul Ulum
17

 

                                                             
17

 Wawancara dengan M. Suud, Guru MTs. Darul Ulum, pada hari Kamis, 

tanggal 1 Mei 2014, desa Kureksari. 
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