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ABSTRAK 
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Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 
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Anggraheni, S.Pd, M.Pd. 

Kata Kunci: Peran Kepala Sekolah, Pengembangan, Ekstrakurikuler Kepramukaan 

Kepala sekolah merupakan pemimpin dalam bidang pengajaran dan pengembangan 

kurikulum, kepemimpinan kepala sekolah SMA An-Nur II Bululawang Malang dapat mendorong 

sekolah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah melalui progam  yang 

dilaksanakan secara terencana dan bertahap sehingga Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler 

kepramukaan sangat dibutuhkan untuk membantu perkembangan peserta didik di SMA An-Nur 

II. Ekstrakurikuler sangat penting dan sangat erat hubunganya dengan prestasi belajar siswa, 

melalui kegiatan ekstrakurikuler siswa dapat pengalaman dan bertambahnya wawasan yang luas, 

hasil yang dicapai siswa SMA An-Nur II setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan 

berdampak positif saat di ruang kelas, melalui ekstrakurikuler peserta didik akan lebih aktif dan 

terampil. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan upaya kepala sekolah dalam 

pengembangan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan di SMA An-Nur II Bululawang Malang dan 

untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan di 

SMA An-Nur II Bululawang Malang.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penellitian 

kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 

observasi, wawancara dan metode dokumentasi, kemudian penyajian data peneliti menggunakan 

reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan, sedangkan uji keabsahan datangan dengan 

perpanjang keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi dan bahan referensi. 

Dari hasil temuan penelitian upaya kepala sekolah untuk mengembangkan kegiatan 

ekstrakurikuler kepramukaan mempunyai program kepramukaan yaitu Penerapan Sistem 

Reguler Pembinaan Kepramukaan, melalui bidang kegiatan Latihan Rutin,Sarana dan 

Administrasi, keuangan dan pendidikan orang dewasa. Pencapaian SKU (syarat kecakapan 

umum) sebagai persyaratan untuk menjadi anggota, Pencapaian SKK (syarat kecakapan khusus) 

sebagai tanda pengenal menjadi penegak. Kepala sekolah memberikan kesempatan kepada 

Pembina pramuka target dalam 3 tahun, target tersebut berupa pelatihan untuk perlombaan, dan 

materi kepramukaan. Untuk mengembangkan kegiatan ekstrakulikuler kepramukaan yang 

berkarakter religius, kepala sekolah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengikuti berbagai perlombaan baik di sekolah, kabupaten maupun luar kabupaten.  Pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dilaksanakan pada hari sabtu jam ke 5-8 dengan waktu 4 

jam. Pelaksanaan keapramukaan biasanya juga dilaksanakan pada pada hari libur yakni hari 

jumat mulai pukul  09.00-10.00 WIB, dimana anak pramuka belajar materi yang sudah diberikan, 

kemudian mereka mengingat dan menerapkan materi. Beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu 

peserta didik  pindah ekstrakulikuler di pertengahan, Kesulitan meminta izin kepada pihak 

pesantren, waktu dan peralatan yang diperlukan siswa untuk latihan kepramukaan tidak 

maksimal. 



Simpulan penelitian ini, kepala sekolah memberikan program seperti latihan 

kepramukaan, Sarana dan Administrasi, Keuangan dan Pendidikan Orang dewasa. Peserta didik 

mengikuti berbagai perlombaan di sekolah, kabupaten maupun luar kabupaten. Selain itu peserta 

didik dilatih untuk membina pramuka di SMP An-Nur dan MI An-Nur. Pelaksanaan 

pengembangan kegiatan ekstrakulikuler kepramukaan di SMA AN-NUR Bululawang Malang 

dilaksanakan pada hari sabtu mulai jam ke 5-8 sesuai dengan Kegiatan Belajar Mengajar yaitu 4 

jam. Peserta didik juga berlatih mandiri pada hari jum’at pukul 09.00-10.00 WIB untuk 

mengingat dan mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya.simpulan penelitian ini,  

Sebagai saran yaitu kepala sekolah dalam pengembangan bidang ekstrakurikuler 

kepramukaan agar melengkapi kebutuhan untuk kegiatan kepramukaan, untuk meningkatkan 

kualitas kegiatan ekstrakulikuler kepramukaan pondok pesantren memberikan solusi atas 

terbenturnya waktu antara kegiatan sekolah dengan kegiatan pondok pesantren, untuk pembina 

maupun koordinator ekstrakurikuler sebaiknya Setiap 1 semester hendaknya mengevaluasi setiap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

 

 



ABSTRAK 

Rohmawati, Nofi, 2020. The Role of School Principals in the Development of Scouting 

Extracuricular Activities in An-Nur II High School Bululawang Malang. Thesis, Islamic 

Religious Education Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of 

Malang. Advisor 1 : Dra. Hj. Chalimatus Sa’dijah, M.PdI. Advisor 2 : Ika Anggraheni, 

A.Pd, M.Pd. 

Keyword : Role of School Principals, Development, Scouting Extracurricular 

 The principal is a leader in the field of teaching and curriculum development, the 

leadership of An-Nur II Bululawang High School Malang Malang can encourage schools to realize 

the vision, mission, goals and objectives of the school through programs that are planned and 

carried out gradually so that Scouting extracurricular activities are needed to develop help the 

development of students in An-Nur II High School. Extracurricular activities are very important 

and very closely related to student achievement, through extracurricular activities students can 

experience and gain broad insights, the results achieved by An-Nur II High School students after 

participating in scouting extracurricular activities have a positive impact when in the classroom, 

through extracurricular students will more active and skilled. 

 The purpose of this study is to describe the efforts of school principals in the development 

of scouting extracurricular activities in An-Nur II Bululawang High School Malang and to describe 

the implementation of scouting extracurricular development activities in An-Nur II Bululawang 

High School Malang. 

 The method used in this research is to use a qualitative research approach and type of 

case study research. Data collection techniques using the method of observation, interviews and 

documentation methods, then the presentation of data researchers using data reduction, data 

presentation and drawing conclusions, while the validity of the data by extending participation, 

perseverance of observation, triangulation and reference materials. 

 From the findings of the research the principal's efforts to develop the scouting 

extracurricular activities have a scouting program namely the Implementation of the Scouting 

Regular Regulatory System, through the areas of Routine Training, Facilities and Administration, 

adult finance and education activities. Achievement of SKU (general skills requirements) as a 

requirement to become a member, Achievement of SKK (special skills requirements) as 

identification to be an enforcer. The principal gives the scoutmaster the opportunity to target in 3 

years, the target is in the form of training for the race, and scouting material. To develop scouting 

extracurricular activities that have a religious character, the principal gives students the 

opportunity to take part in various competitions both at school, district and outside the district. 

Scouting extracurricular activities are carried out on Saturdays at 5-8 with 4 hours. Scouting is 

also usual held on holidays namely Friday starting at 09.00-10.00 WIB, where boy scouts learn 

material that has been given, then they remember and apply the material. Several factors influence 

the students to move extracurricular in the middle, the difficulty of asking permission from the 

pesantren, the time and equipment required by students for scouting training is not optimal. 

 In conclusion, the principal provides programs such as scouting, facilities and 

administration, finance and adult education. Students participate in various competitions in 

schools, districts and outside the district. In addition students are trained to foster scouts at An-

Nur Middle School and An-Nur MI. The development of scouting extracurricular activities at the 

AN-NUR High School in Bululawang Malang was held on Saturdays starting at 5-8 hours in 

accordance with Teaching and Learning Activities which is 4 hours. Students also practice 



independently on Friday at 09.00-10.00 WIB to remember and repeat the material that has been 

given previously. 

 As a suggestion, the principal in developing the scouting extracurricular sector in order 

to complement the needs for scouting activities, to improve the quality of extracurricular scouting 

activities in Islamic boarding schools to provide a solution for the time constraints between school 

activities and boarding school activities, for extracurricular supervisors and coordinators, it is 

recommended that each 1 semester evaluate each activities that have been carried out 

 



BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. KONTEKS PENELITIAN 

Manusia adalah makhluk tuhan yang telah banyak diberi karunia, diberi kemampuan 

dasar yang bersifat jasmani maupun rohani yang dapat ditumbuh kembangkan secara 

maksimal. Dengan adanya kemampuan dasar diharapkan manusia mampu memajukan 

kehidupan ke arah yang lebih baik. Kemampuan dasar yang dimiliki manusia merupakan 

modal dasar untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan, Dengan demikian manusia mampu 

mengembangkan kemampuanya. Pendidikan merupakan arah  yang menentukan dimana titik 

kemampuan tersebut berhasil dicapai. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt dalam al-

qur’an surah Al-Mujaadilah ayat 11.  

ُ اْلَِذْيَن َءاَمنُواْ مِ يآاَيَُهااْلِّذيَن َءاَمنُوآاإِذَا قِيَل لَكُْم تَفَسَُّحواْ فِْي اْل  ُ لَكُْم, َوإِ ذَا قِْيَل اْنشُُزواْ فَاْنشُُزواْ يَْرفَعِ للْْاَ ْنكُْم َمَجِلِس فَاْفَسُحوايَْفَسحِ للْْاَ

 َواْلِّذْيَن أُوتُواْ اْلِعْلِم دََرَجٍت, َوللَْاُ بَِما تَْعَملُْوَن َخبِيٌر 

Artinya : 

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu,”Berilah 

kelapangan didalam majelis-majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah Swt akan 

memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan,” Berdirilah kamu, maka 

berdirilah, niscaya allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman 

diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti 

apa yang kamu kerjakan” (QS.Al-Mujadiilah : 11) 

 

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa perintah untuk memberikan kelapangan 

kepada orang lain dalam majlis yang sifatnya menaati Allah dan Rasulnya. Allah mengangkat 

derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan tanpa memandang kesempurnaan 

fisiknya.  



Sistem pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI 

No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab II pasal 3 bahwa : pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab.( Komariah dan Triatna, 2006). 

Sistem pendidikan yang sudah dibangun ternayata belum sepenuhnya menjawab 

kebutuhan dan tantangan di era Globalisasi. Program peningkatan dan pemerataan kualitas 

pendidikan masih menjadi masalah yang paling berpengaruh dalam pendidikan kita. 

Meningkatkan mutu pendidikan berarti meningkatkan komponen dan proses pendidikan yang 

ada didalamnya. Secara perlahan-lahan proses pendidikan dimulai dari penerimaan masukan  

yaitu proses pembelajaran, dan akhirnya menghasilkan luaran  yang diharapkan oleh lembaga 

pendidikan. (Mulyasa, 2003: 22) 

Output pendidikan merupakan fokus dari usaha pendidikan, dan input merupakan 

masukan yang penting untuk output, akan tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana 

mempergunakan input tersebut yang terkait pada manusia dan sumber yang ada di lembaga 

sekolah. Dalam hal ini faktor proses yang menentukan output pendidikan. Sebagai lembaga 

pendidikan yang formal, sekolah memberikan harapan kepada masyarakat serta keinginan 

masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Secara umum sekolah yang paling kita 

kenal mulai dari  Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), sekolah 

Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP), madrasah 

Tsanawiyah (MTS), Sekolah menengah atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah 



Menengah Kejuruan (SMK). Pendidikan disini untuk mewujudkan manusia yang berkualitas, 

bernilai dan bermanfaat terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi semakin 

berperan di lingkungan. 

Berkaitan dengan kepala sekolah terhadap tanggung jawab dan peran, (Wahjosumidjo, 

2005: 35) menyimpulkan : 

Sebagai kepala sekolah mempunyai tanggung jawab dan peranan yang sangat 

penting dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan. Kepemimpinan kepala 

sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong dan memajukan  

sekolah untuk dapat mewujudkan visi dan misi melalui program sekolah yang 

sudah direncanakan. Kepala sekolah yang baik akan bergerak untuk menyiapkan 

berbagai macam program pendidikan. “keberhasilan sekolah adalah keberhasilan 

kepala sekolah, kepala sekolah yang berhasil apabila memahami keberadaan 

sekolah dan mampu melaksanakan peranan dan tanggung jawab untuk memimpin 

sekolah. 

 

Dengan ini maka kepala sekolah akan bertindak sesuai dengan rencana yang di 

programkan dari segi fungsinya, lembaga pendidikan memiliki fungsi yang harus dilaksanakan 

bagi tercapainya tujuan pendidikan tersebut. Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat 

penting dan yang paling menentukan berjalan tidaknya suatu tujuan. Kepemimpinan 

merupakan salah satu faktor gagal atau berhasilnya suatu lembaga. Kepala sekolah adalah 

pemimpin suatu lembaga pendidikan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, kepala 

sekolah bertanggung jawab atas tercapainya tujuan pendidikan. Untuk itu kepala sekolah 

bertugas melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan baik yang berhubungan dengan 

tercapainya tujuan lembaga pendidikan, maupun keadaan dan kondisi sekolah yang 

mendukung bagi terlaksanya proses pendidikan secara efektif dan efesien.  

Kepala sekolah berupaya untuk meningkatkan dan mengadakan pertemuan dengan 

para dewan guru dalam situasi yang mendukung, perilaku kepala sekolah harus bisa 

mendorong kinerja guru dengan menunjukkan rasa bersahabat dan dekat. Sebagai pemimpin 



kepala sekolah menciptakan suasana yang kondusif. Suasana yang kondusif merupakan faktor 

yang terpenting dalam menciptakan guru yang mempunyai kreativitas kerja tinggi. Sebagai 

pendidik harus mempunyai peran yang sangat penting terhadap kemajuan lembaga 

pendidikanya, pendidik juga sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan suatu pendidikan. 

Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan mulai dari memberikan 

kesejahteraan kepada guru, membangun sistem kerja dan memberikan penghargaan kepada 

guru yang kreativitas kerja tinggi. serta memberikan sanksi kepada guru yang melanggar 

peraturan.  

Pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dengan peserta didik. Proses 

pembelajaran harus direncanakan, terarah dan agar terlaksana dengan baik serta menghasilkan 

lulusan yang bermutu. Proses pembelajaran pendidikan harus interaktif, menyenangkan, 

menantang dan inspiratif, memotivasi peserta didik dan memberikan ruang belajar sesuai 

dengan bakat dan minat mereka. Lahirnya Undang-undang No 14 pasal 1 tahun 2005 tentang 

guru dan dosen mengharuskan semua pendidik menguasai empat kompetensi yaitu pedagogis, 

kepribadian, sosial dan profesional. Karena guru harus mampu berperan sebagai inspirator, 

motivator, dinamisator, fasilitator dan komunikator dalam menggerakkan dan 

mengembangkan potensi peserta didik. Sehingga untuk menerapkan standar proses 

pendidikan, pendidik merupakan komponen yang sangat penting. Sebab, pendidik merupakan 

ujung tombak yang sangat berhubungan dengan peserta didik dalam belajar. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang menampung peserta didik untuk 

memiliki kemampuan, kecerdasan dan keterampilan. Dengan demikian siswa diharapkan dapat 

mencapai prestasi belajar yang maksimal, salah satu wadah pembinaan siswa di sekolah salah 

satunya adalah ekstrakurikuler. Program kegiatan ekstrakurikuler didasari atas tujuan dari 



kurikulum sekolah. Melalui kegiatan ekstrakurikuler siswa dapat mengembangkan bakat, 

minat dan potensi mereka. Dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dibimbing oleh guru 

yang ada di sekolah tersebut. Dimana guru yang memiliki bakat dari salah satu program 

ekstrakulikuler tersebut menjadi pembina, sehingga waktu pelaksanaanya berjalan dengan 

baik. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang membentuk terbentuknya suatu 

karakter, mengembangkan pendidikan bernuansa islami menjadi sangat penting untuk 

membekali peserta didik dalam hal nilai-nilai agama dan kewarganegaraan. Pembentukan 

karakter berahklak mulia  juga harus berkaitan dengan salah satu kegiatan ekstrakulikuler yang 

berada di suatu lembaga pendidikan termasuk bidang kepramukaan yang dengan berkarakter 

islami. Pendidikan ekstrakurikuler kepramukaan berkarakter islami juga membawa misi 

sekolah dalam rangka bersikap dan berperilaku dengan berahklak baik dan mulia. 

Ekstrakurikuler kepramukaan di sekolah sangat penting diperlukan dimana siswa bisa 

mengembangkan potensi dari dirinya, dan selain itu bisa mengharumkan nama baik sekolah 

itu sendiri dengan prestasinya dengan berkarakter islami. Kegiatan Ekstrakurikuler 

kepramukaan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah bertumpu pada bentuk kegiatan yang 

berhubungan dengan bakat dan minat siswa. Perlu diketahui bahwa kecerdasan manusia tidak 

hanya dilihat dari kecerdasan intelektual (IQ), akan tetapi dilihat juga kecerdasan 

Kreativitasnya (CD), kecerdasan Religius (RQ) dan kecerdasan Emosionalnya (EQ). Dengan 

ini pengembangan ekstrakulikuler yang baik akan membentuk siswa yang yang kreatif dan 

inovatif. Sekolah tidak hanya membuat program ekstrakurikuler tetapi juga melaksanakan 

dengan penuh tanggung jawab.  

Dengan keberadaan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan memang dirasa sangat 

penting. Kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan lebih mengandalkan inisiatif dari pihak 



sekolah dalam membangun kepribadian siswa dan setiap sekolah pasti berbeda, tergantung 

pada kebijakan sekolah. Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia No 62 Tahun 2014 tentang pembinaan kesiswaan “Kegiatan ekstrakurikuler 

memiliki tujuan yakni mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan terpadu yang 

meliputi bakat, minat dan kreativitas, memantapkan kepribadian peserta didik untuk 

mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha 

dari pengaruh negativ dan bertentangan dengan tujuan pendidikan, mengaktualisasikan potensi 

peserta didik dalam pencapaian potensi unggulan sesuai bakat dan minat mereka, menyiapkan 

peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati 

hak asasi manusia untuk mewujudkan masyarakat mandiri”. 

Dalam hal ini peneliti menjadikan Sekolah Menengah Atas An-Nur II Bululawang 

sebagai objek dalam penyusunan skripsi. Sekolah Menengah Atas An-Nur II Bululawang 

merupakan sekolah yang terletak di malang, sekolah maju yang berkembang dan dikenal oleh 

masyarakat. Banyak prestasi yang dicapai oleh Sekolah Menengah Atas An-Nur II Bululawang 

termasuk dalam bidang ekstrakurikuler, salah satunya yaitu dalam bidang ekstrakurikuler 

kepramukaan, terbukti dengan adanya beberapa dokumen di media sosial Instagram dengan 

akun SMA An-Nur II Bululawang sekolah tersebut berhasil meraih kejuaraan dalam berbagai 

bidang. Usaha dan kerja keras dalam bidang Ekstrakurikuler Pramuka, Lomba Karya Tulis 

Ilmiah, bidang Olahraga, bidang Baspara (Basis Santri Paskibra), bidang Palang Merah 

Remaja, bidang Bahasa dan terakhir dalam bidang JC (Jurnalistik Clup). 

Penghargaan dalam bidang ekstrakurikuler kepramukaan di Sekolah Menengah Atas 

An-Nur II salah satunya adalah saat mengikuti lomba Giat Tegak III tingkat SMA se kabupaten 

Malang. Mereka mendapatkan penghargaan juara 1 pada kategori cabang lomba Videografi, 



juara 3 pada kategori karya tulis ilmiah, juara 2 kategori Masa Peralihan Penggalang, dan juara 

3 kategori Acapela (ajang cerdas tangkas pramuka penggalang). Hal ini tidak lepas dari upaya 

kepala sekolah untuk menjalankan fungsinya sebagai supervisor dalam menjalankan 

kepemimpinanya terhadap instansi yang dipimpin. Setiap sekolah memiliki kekurangan dan 

kelebihanya masing-masing. Sekolah ini mengarahkan kegiatan ekstrakurikuler yang 

menyentuh dan mampu mempersiapkan siswa pada keterampilan seperti Ekstrakurikuler tata 

boga dan tata rias. Maka potensi yang dimiliki oleh siswa SMA An-nur II Bululawang 

khususnya dalam bidang ekstrakurikuler perlu digali lebih dalam lagi. Namun, setelah diteliti 

ternyata siswa SMA An-nur II Bululawang memiliki talenta yang cukup baik untuk bersaing 

dalam bidang ekstrakurikuler. Sehingga kepala sekolah menerapkan Ekstrakurikuler setiap 

hari rabu mulai jam ke lima sampai jam ke tujuh. Dimana siswa tersebut mendapat kesempatan 

untuk mengekspresikan dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki dari diri siswa tersebut. 

Ekstrakurikuler kepramukaan sangat penting dan sangat erat hubunganya dengan 

prestasi belajar siswa, melalui kegiatan ekstrakurikuler siswa dapat pengalaman dan 

bertambahnya wawasan yang luas. Melalui kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan siswa dapat 

menyalurkan bakat, minat dan potensi yang di miliki siswa tersebut. Hasil yang dicapai siswa 

setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan akan berdampak positiv saat di ruang 

kelas pada mata pelajaran tertentu yang ada hubunganya dengan ekstrakurikuler yaitu 

mendapat nilai baik pada pelajaran tersebut, Biasanya siswa akan lebih aktif dan terampil. Dari 

berbagai macam kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah Menengah Atas An-Nur II Bululawang 

Malang, saya sebagai peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengembangan kegiatan 

ekstrakurikuler Kepramukaan, karena kegiatan ekstrakurikuler pada sekolah tersebut telah 



mengalami progres yang sangat baik setiap bulanya. Dilihat dari akun sosial media sekolah 

tersebut sangat update saat melaksanakan kegiatan Ekstrakurikuler Kepramukaan. 

Berdasarkan keterangan dia atas penulis tertarik untuk meneliti “ Peran Kepala Sekolah 

dalam Pengembangan Kegiatan Ekstrakurikuler Kepramukaan di Sekolah Menengah Atas An-

Nur II Bululawang Malang”. Wujud kepedulian peneliti sebagai mahasiswa yang harus 

tanggap dalam bidang pendidikan ekstrakurikuler dan diharapkan bisa memberi solusi untuk 

mengembangkan kegiatan ekstrakulikuler kepramukaan yang ada di SMA An-Nur II 

Bululawang Malang. 

B. FOKUS PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti memfokuskan permasalahan yang akan 

dikaji dalam skripsi ini, fokus penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya kepala sekolah dalam mengembangkan ekstrakurikuler kepramukaan di 

SMA AN-NUR II Bululawang Malang? 

2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler kepramukaan di sekolah SMA AN-NUR 

II Bululawang Malang? 

3. Apa faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

kepramukaan di sekolah SMA AN-NUR II Bululawang Malang ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Setiap peneliti mempunyai tujuan yang berfungsi sebagai pedoman, arah dan titik akhir 

dari suatu penelitian. Oleh karena itu penelitian ini mempunyai tujuan yang tentunya sesuai 

dengan rumusan masalah, tujuanya sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan upaya kepala sekolah dalam melakukan pengembangan 

ekstrakurikuler Kepramukaan di SMA AN-NUR II Bululawang Malang. 



2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan di SMA AN-

NUR II Bululawang Malang. 

3. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung ekstrakurikuler kepramukaan 

di SMA AN-NUR II Bululawang Malang. 

 

 

D. KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Bagi peneliti diharapkan skripsi ini nantinya dijadikan khasanah ilmu pengetahuan 

untuk mengetahui upaya sekolah dalam pengembangan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah 

khususnya masalah kepemimpinan pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah  

1) Membantu sekolah dalam memecahkan masalah yang di hadapi. 

2) Sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam menyusun strategi 

pengembangan pendidikan kegiatan ekstrakurikuler. 

3) skripsi ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi sekolah yang diteliti dan bagi kepala 

sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

b. Bagi Lembaga Civitas Akademika 

1) Sebagai bahan acuan bagi peneliti yang mengkaji lebih lanjut tentang permasalahan 

sejenis. 

c. Bagi peneliti 



1) Dapat menambah wawasan dalam mengembangkan kemampuan untuk menulis dalam 

memecahkan permasalan dan membantu berfikir bagi lembaga pendidikan. 

2) Sebagai bahan pertimbangan antara teori dari perkuliahan dengan permasalahan yang di 

teliti. 

d. Bagi keilmuan 

1) Diharapkan skripsi ini mampu menambah khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan 

dengan kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan. 

E. DEFINISI OPERASIONAL 

Tema “ Peran Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kepramukaan di Sekolah Menengah Atas AN-NUR II Bululawang Malang”  

Dalam pembahasan penelitian ini agar lebih fokus pada pembahasan yang akan dibahas 

dan untuk menjaga kesalah fahaman mengenai arti, istilah-istilah dan maksud judul diatas, 

maka akan dijelaskan beberapa istilah yang dianggap perlu dalam judul skripsi ini. 

Peran Kepala sekolah merupakan pemimpin dalam bidang pengajaran, pengembangan 

kurikulum dan lainya. Peran kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan tidaknya suatu 

lembaga. Kepala sekolah adalah seorang pemimpin yang menentukan kegiatan sekolah. 

Pemimpin sekolah yang berhasil pemimpin yang mempunyai harapan tinggi terhadap guru dan 

peserta didiknya Pemimpin sekolah mengerti tentang tugas dan kewajiban. Pengembangan 

kegiatan merupakan proses pembelajaran secara logis dan sistematis untuk menentukan segala 

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses belajar dengan melihat potensi peserta didik.  

Ekstrakurikuler kepramukaan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam 

mengembangkan bakat, minat dan potensi peserta didik, kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan 



diluar jam pelajaran untuk membantu perkembangkan peserta didik. Kegiatan Ekstrakurikuler 

merupakan pengembangan potensi peserta didik yang bertujuan untuk memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan diri dengan kebutuhan bakat dan 

minat mereka sesuai dengan potensi diri peserta didik. Lembaga sekolah akan terus 

mengembangkan potensi, minat dan bakat peserta didik. 

 



BAB VI 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan pembahasan hasil 

penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Upaya kepala sekolah dalam pengembangan kegiatan ekstrakulikuler kepramukaan di 

SMA An-Nur Bululawang Malang adalah memberikan program seperti Latihan 

Kepramukaan, Sarana dan Administrasi, Keuangan dan Pendidikan Orang dewasa. Kepala 

sekolah juga dibantu oleh Koordinator dan pembina pramuka dengan mengikutsertakan 

peserta didik mengikuti berbagai perlombaan di sekolah, kabupaten maupun luar 

kabupaten. Selain itu peserta didik dilatih untuk membina pramuka di SMP An-Nur dan 

MI An-Nur untuk memberikan tanggung jawab dan pengalaman yang lebih untuk mereka. 

2. Pelaksanaan pengembangan kegiatan ekstrakulikuler kepramukaan di SMA An-Nur 

Bululawang Malang dilaksanakan pada hari sabtu mulai jam ke 5-8 sesuai dengan Kegiatan 

Belajar Mengajar yaitu 4 jam. Peserta didik juga berlatih mandiri pada hari jum’at pukul 

09.00-10.00 WIB untuk mengingat dan mengulang materi yang telah diberikan 

sebelumnya. 

3. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembangan kegiatan ekstrakulikuler 

kepramukaan di SMA An-Nur yaitu, perpindahan peserta didik ke ekstrakulikuler lain di 

tengah kegiatan, sulitnya peserta didik meminta izin kepada pondok pesantren, waktu 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dalam lingkup pondok pesantren,  dan 

kurangnya peralatan yang dibutuhkan untuk latihan kepramukaan oleh peserta didik. 

 



B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk mengembangan kegiatan ekstrakulikuler dalam 

bidang kepramukaan di Sekolah Menengah Atas An-Nur Bululawang Malang dapat berjalan 

lebih baik maka peneliti memebrikan saran sebagai berikut : 

1. Kepala sekolah dalam pengembangan bidang ekstrakurikuler kepramukaan agar 

melengkapi kebutuhan untuk kegiatan mereka sehingga kegiatan kepramukaan bisa 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

2. Untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan kiranya pondok 

pesantren memberikan solusi atas terbenturnya waktu antara kegiatan sekolah dengan 

kegiatan pondok pesantren. Mosalnya pondok pesantren memberikan izin atau ganti waktu 

pada hari libur untuk memberikan waktu untuk belajar dan berlatih kepada peserta didik 

yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan. 

3. Untuk pembina maupun koordinator ekstrakurikuler sebaiknya Setiap 1 semester 

hendaknya mengevaluasi setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam waktu tersebut. 

Dengan adanya evaluasi perkembangan ekstrakurikuler akan lebih berkembang dan lebih 

baik di tahun yang akan mendatang. 
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