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PERNYATAAN

Dengan

ini

“KONSTRUKSI

saya

menyatakan

bahwa

disertasi

dengan

judul

:

PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN

LOKAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME (Studi
Pendidikan Pramuka dalam PKn. di SMA Kota Malang)beserta seluruh isinya
adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, dan saya

tidak melakukan

plagiarisme atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang
berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menerima
sanksi atau tindakan yang dijatuhkan kepada saya, apabila dikemudian hari
ditemukan pelanggaran terhadapetika akademik dalam karya saya ini, atau klaim
dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Bandung,

Mei 2018

Yang membuat

Budiono
NIM : 1204838
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KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat,
hidayah serta karuniaNya penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul
KONSTRUKSI PENDIDIKAN PRAMUKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL
UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP NASIONALISME (Studi Pendidikan
Pramuka dalam PKn. di SMA Kota Malang) sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan studi

S-3 pada Program Studi PKn

Sekolah Pascasarjana

Universitas Pendidikan Indonesia. Ucapan terima kasih yang tak terhingga
penulis sampaikan kepada Promotor Bapak Prof. Dr. H. Sapriya, M.Ed, kopromotor Bapak Prof. Dr. H. Aim Abdulkarim, M,Pd, dan anggota promotor
Bapak H. Muhammad Nu’man Soemantri, Gb. Emeritus, yang dengan tulus
ikhlas membimbing dan memberi motivasi

sehingga dapat menyelesaikan

disertasi ini.
Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum begitu sempurna karena
keterbatasan manusia yang tak pernah sempurna, namun dengan kerja keras dan
kesungguhan serta bimbingan dari promotor, ko-promotor dan anggota
promotor, disertasi ini dapat diselesaikan sebagai karya ilmiah untuk meraih
gelar akademik tertinggi dan sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu
pengetahuan di bidang pendidikan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat
terbuka untuk menyempurnakan karya ilmiah ini,

dengan ha rapan hasil

penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk peneliti serumpun selanjutnya.
Demikian yang dapat penulis sampaikan dalam laporan tugas akhir ini,
smoga bimbingan dan masukan dari promotor, ko-promotor, anggota promotor,
dan semua pihak yang membantu penyelesaian disertasi ini semoga dicatat
sebagai amal jariyah oleh Allah SWT. Sebagai akhir kata semoga disertasi ini
dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang memerlukan untuk
mengabdi dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
Bandung, Mei 2018
Budiono
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UCAPAN TERIMAKASIH
Alhamdulillahhirobbil’alamiin puji syukur penulis panjatkan kehadirat
Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta karuniaNya sehingga disertasi ini
dapat terselesaikan. Sholawat dan salam dihaturkan kepada Rosullulah
Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Suatu anugerah dan
kebahagiaan yang tak terhingga dan sulit dilukiskan dalam kata, promovendus
dapat menyelesaikan disertasi ini bukan semata- mata karya pribadi, sejak
penyusunan proposal hingga penulisan laporan banyak pihak yang telah berperan
besar dan membantu penyelesaian disertasi ini.
Promovendus menyadari bahwa banyak hambatan dan rintangan yang
dihadapi untuk menyelesaikan disertasi ini, tetapi berkat rahmad dan hidayah
Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak

akhirnya disertasi ini dapat

diselesaikan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati,

dari lubuk hati yang

paling dalam promovendus menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan
yang sedalam-dalamuya kepada Bapak Prof. Dr. H. Sapriya, M.Ed. se laku
promotor yang bijaksana telah membimbing dan banyak membantu selama studi
di UPI, Bapak Prof. Dr. H. Aim Abdul Karim, M.Pd. selaku ko-promotor yang
dengan penuh kesabaran telah banyak membantu dan memberi motivasi untuk
mnyelesaikan disertasi ini, Bapak H Muhammad Nu’man Somantri, Gb Emeritus
yang dengan tulus ikhlas membimbing dan mengarahkan hingga selesa inya
disertasi ini, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Aziz Wahab, MA dan Bapak Prof. Dr. H.
Masrukhi, M.Pd. sebagai dewan penguji yang telah banyak memberi saran dan
masukan untuk penyempurnaan disertasi ini. Smoga bimbingan, bantuan dan
arahan serta ilmu yang promovendus terima menjad i amal jariyah beliau, dan
mengucapkan terimakasih kepada

semua pihak yang telah membantu

penyelesaian disertasi ini.
Pertama, promovendus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor
Universitas Pendidikan Indonesia yang memberi kesempatan penulis untuk studi
S-3 di kampus ini, Bapak Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan
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Indonesia, para Asisten Direktur, Ketua Prodi PKn yang membantu dan selalu
memberi kemudahan dalam menempuh studi S-3. Para Staf dan Karyawan
Sekolah Pascasarjana UPI yang telah banyak membantu dan memberi pelayanan
yang profesional, sehingga penyelesaian studi program Doktor ini dapat berjalan
dengan lancar.
Kedua, ucapan terima kasih dan penghormatan yang tulus promovendus
sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Muhajir Effendy, M.AP.

Rektor

Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberi izin dan dukungan untuk
menempuh program Doktor ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada
Bapak Dr. H. Fauzan, M.Pd. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Periode
2016-2020 yang telah memberi bantuan dan restu sejak beliau menjabat Dekan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan selama belaiau selaku Pembantu
Rektor II,

hingga selesainya studi ini. Tak lupa ucapan terimaksih juga

promovendus sampaikan kepada Bapak Dr. Poncojari Wahyono, M.Kes. Dekan
FKIP dan Bapak Drs Rohmad Widodo Ketua Prodi PKn Universitas
Muhammadiyah Malang yang telah banyak membantu selama studi menempuh
program Doktor ini.
Ketiga, promovendus mengucapkan terimakasih dan penghormatan yang
tulus kepada para dosen yang telah memberi banyak ilmu dan inspirasi selama
studi di Prodi PKn Sekolah Pascasarajana UPI. Secara khusus terima kasih
kepada Bapak Prof. Dr. H. Idrus Afandi, SH. yang banyak memberi inspirasi
untuk berfikir dan berjiwa besar, Bapak Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah, M.Si,
yang humanis dan sangat perhatian serta memberi banyak teori-teori sosial yang
sangat bermanfaat untuk penyelesaian studi ini, Bapak Prof. Dr. H. Karim
Suryadi, M.Si. ilmuwan yang penulis kagumi, berwawasan luas, aktual dan
inspirastif, Bapak Prof. Dr. H. Wahyudin, M.Pd. seorang pendidik yang sabar dan
profesional dalam mengajar kami , Prof. Dr. H.Udin Syarifudin, M,Pd. yang
banyak meberikan kerangka filosofis Pendidikan Kewarganegaraan yang sangat
mendasar, Prof. Dr. H. Astim Riyanto, SH, M.Hum. pakar Hukum Konstitusi
yang sabar, teliti, disiplin dan penulis banggakan, Prof. Dadang Supardan, M.Pd.
Prof. Dr. H. Ace Suryadi, M.Pd, Prof. Dr. H. Bunyamin Maftuh, M.Pd, Prof. Dr.
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H. Endang Danial, M.Pd, Dr. Fredy Kalidjernih, Dr. Sunatra dan para dosen PKn
yang dengan sabar dan tulus ikhlas banyak meberi ilmu yang sangat bermanfaat.
Keempat, promovendus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Hj.
Zubaidah, M.M. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang yang telah memberi izin
penelitian, Bapak H. Musoddaqul Umam, S.Pd, M.Si Kepala SMA Negeri 1,
Bapak Drs. Supriyono, M.Si Kepala SMA Negeri 7 dan Bapak Dr. H. Muh.
Sulton, M.Pd Kepala SMA Negeri 8 Kota Malang yang telah memberi
kesempatan penelitian dan memberikan data untuk penulisan Disertasi ini. Ucapan
terimakasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada para Pembina
Gugus Depan, Bapak Drs. Basuki SMAN 1, Bapak Drs. Wijayadi SMAN 7, dan
Bapak Drs. Teguh Santoso, M.Pd. SMAN 8 , serta para pelatih yang telah banyak
membatu memberikan data dan masukan untuk penulisan Disertasi ini. Para pakar
pendidikan dan tokoh Parmuka yang telah memberikan saran dan masukan dalam
forum Focus Group Discussion (FGD)

yang sangat bermanfaat untuk

penyelesaian disertasi ini.
Kelima,

penghargaan dan ucapan terimakasih yang tak terhingga

promovendus sampaikan kepada teman seperjuangan atas bantuan dan
kerjasamanya dalam menuntut ilmu di Prodi PKn, Drs. Musafir, M.Pd; Subelo
Wiyono, SH, M.Pd. Suprayitno, M.Pd. Drs. Suminto, M.Pd; Candra Cuga, M.Pd,
Fusnica, M.Pd, Dr. Dada Suhaida, M.Pd. Drs. Sunarto, M.Pd, Muhamad Mona,
M.Pd; Drs. Saifulah, M.Pd dan teman S-2 Prodi PKn Angakatan 2012 yang tidak
bisa saya sebutkan satu persatu. Teman sejawat di Jurusan PKn Unive srsitas
Muhammadiyah Malang, Dr. Agus Tinus M.Pd; Dr. Nurul Zuriah M.Si..; Dr. M
Syahri, M.Si. Dr. Tri Sakti Handayani, MM; Drs. Rohmad Widodo, M.Si; Drs.
Mansur Ibrohim, M.Hum, Drs. Nurbani Yusuf, M.SI, yang telah banyak
membantu dan

memberi motivasi untuk studi lanjut. Penghargaan dan

penghormatan juga promovendus sampaikan kepada jajaran Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Kota Malang, Dr. H. Khozin, M.Si sebagai patner diskusi, para
Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah Muhammadiyah Kota Malang yang telah
memberi suport dalam penyelesaian disertasi ini.
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Keenam, penghormatan dan ucapan terimakasih yang dalam dan tulus
promovendus sampaikan kepada Bapak Suparno ayahanda tercinta dan Ibu
Supinah ibunda tercinta atas doa restu, perjuangan dan pengorbanannya untuk
mendidik dan membesarkan promovendus hingga menjadi orang berguna.
Terimakasih dan doa untuk Alamarhum Bapak Paidi Partomiharno dan
almarhumah Ibu Hj. Harianik, atas doa restunya selama masih hidup kepada
penulis untuk dapat meraih cita-cita dan smoga beliau khusnul khotimah. Adikadiku tersayang, Supandi, Sujiati, Wiwik Wijaya, Neny Wijayanti beserta
keluarganya, yang sangat perhatian dan banyak membantu penulis dalam meraih
cita-cita. Kakak dan adik dari keluarga Balowerti yang penulis hormati,
terimakasih atas bantuan dan dukungan selama ini. Teman dan sahabat
seperjuangan di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang yang telah
banyak membantu selama menggali data peneltian dan penyelesaian disertasi ini.
Terakhir, terimakasih, penghargaan dan cinta kasih sayang promovendus
sampaikan kepada istriku Dr. Hj. Hari Windu Asrini, M.Si. yang setia
mendampingi penulis dalam suka dan duka dalam meraih cita-cita. Pengertian,
pengorbanan dan doa mu selalu kuharap dan takkan terlupakan selama hidupku.
Anak-anaku yang soleh dan solikhah, pelita hati dan semangat hidupku,
Esananda, SE, Prasidha Anjali Putri, SE dan Pradhipta Hadyan Mahatma Putra
terimakasih atas pengertian dan keikhlasanmu untuk mendukung serta mendoakan
ayah dalam meraih cita-cita. Akhirnya hanya kepada Allah SWT promovendus
memohon agar semua kebaikan dan kemuliaan semua pihak yang telah membantu
keberhasilan penulis mendapat balasan pahala yang setimpal dengan amal
baiknya, Amin ya robbal alamin.

Bandung,

Mei 2018

Penulis
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