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ABSTRAK 

Nama   : Kasmirawati 

Nim   : 20300118050 

Judul Skripsi :”Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan 

Kepramukaan dalam Meningkatkan Prestasi 

Nonakademik Peserta Didik di SMA Negeri 2 Bantaeng”. 

Kegiatan ekstrakurikuler pramuka merupakan salah satu program yang 
sangat diminati oleh mayoritas peserta didik. Kegiatan tersebut tidak dapat berjalan 
dengan baik tanpa adanya sistem manajemen yang baik. Manajemen 
ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan merupakan hal yang sangat penting dan 
berpengaruh dalam kualitas kegiatan tersebut. SMA Negeri 2 Bantaeng sangat 
memperhatikan terkait dengan ekstrakurikuler pramuka. Upaya tersebut 
dilaksanakan sebagai langkah keseriusan pihak lembaga terkait kegiatan 
ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan dalam meningkatkan prestasi non 
akademik. 

Penelitian ini difokuskan pada Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler 
Pendidikan Kepramukaan dalam Meningkatkan Prestasi Nonakademik Peserta 
Didik di SMA Negeri 2 Bantaeng. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kualititatif, pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
pendekatan fenomologi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dalam penelitian ini dianalisis 
menggunakan teknik analisi menurut Matthew dan Michael dengan reduksi data, 
penyajian data, dan menarik kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dilakukan 
dengan uji triangulasi data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan manajemen 
kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan dalam meningkatkan prestasi 
nonakademik peserta didik di SMA Negeri 2 Bantaeng, dilakukan dengan 
mengidentifikasi masalah terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler pendidikan 
kepramukaan terkait dengan kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi. Adapun 
kekurangan-kekurangan tersebut di antaranya kurangnya sumber dana. Kemudian 
dilakukan rapat kerja yang diikuti oleh pembina pramuka dan seluruh anggota 
pramuka yang di mana hasil dari rapat tersebut dapat menjadi perencanaan yang 
resmi dan wajib diikuti oleh seluruh pembina dan anggota pramuka. (2) 
Pengorganisasian manajemen kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan 
dalam meningkatkan prestasi nonakademik peserta didik di SMA Negeri 2 
Bantaeng, dilaksanakan dengan baik terbukti dengan adanya struktur organisasi 
kerja. (3) Pelaksanaan manajemen kegiatan ekstrakurikuler pendidikan 
kepramukaan dalam meningkatkan prestasi nonakademik peserta didik di SMA 
Negeri 2 Bantaeng, dilakukan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dalam 
rapat kerja tahunan. (4) Evaluasi manajemen kegiatan ekstrakurikuler pendidikan 
kepramukaan dalam meningkatkan prestasi nonakademik peserta didik di SMA 
Negeri 2 Bantaeng, dilaksanakan dengan evaluasi bulanan dan evaluasi tahunan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dan sebagai 
keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dalam penelitian ini, maka peneliti akan 
mengemukakan beberapa implikasi dalam penelitian ini sebagai harapan yang ingin 
dicapai sekaligus kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut: (1) 
Pengevaluasian seharusnya dilaksanakan setiap kegiatan yang sudah berlangsung 
selesai, jadi tidak perlu menunggu selama enam bulan atau akhir tahun.  (2) Hasil 
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penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi pembina dan seluruh anggota 
pramuka serta pihak sekolah. Membenahi diri sehubungan dengan pelaksanaan 
kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan dalam meningkatkan prestasi 
nonakademik peserta didik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan ialah daya upaya yang sifatnya mendidik, membina, 

mengarahkan, serta mempengaruhi dengan seperangkat ilmu pengetahuan. 

Sedangkan menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia pendidikan merupakan daya 

upaya yang dilakukan dengan sadar untuk mendatangkan perubahan sikap dan 

perilaku seseorang melalui pengajaran dan latihan.1 Melalui pendidikan, seseorang 

dapat mengubah atau mengalami perubahan baik perubahan dari segi ilmu 

pengetahuan maupun dari segi perilaku atau akhlaknya.  

Pendidikan dianggap sebagai salah satu usaha untuk membangun generasi 

penerus yang lebih baik, mengingat semakin banyaknya cybeer bullyng, hate 

comment, kecenderungan dominasi senior terhadap junior, memudarnya sikap 

sopan santun, memudarnya nilai-nilai kejujuran dan lain-lain. 

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok orang dalam upaya pendewasaan diri. Pendidikan adalah daya upaya 

yang memiliki tujuan untuk memajukan mutu kehidupan seseorang, yang pada 

dasarnya mempunyai tujuan untuk memanusiakan manusia, mendewasakan 

manusia, mengubah perilaku, dan memajukan mutu kehidupan menjadi lebih baik.  

Pendidikan dapat melalui lembaga pendidikan formal maupun nonformal. 

Dalam proses pendidikan ada dua kegiatan yang cukup elementer, yaitu kegiatan 

kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Pertama, kegiatan kurikuler adalah semua 

kegiatan yang sudah ditetapkan dalam kurikulum di mana pelaksanaannya 

dilaksanakan dalam ketentuan jam pembelajaran. Kegiatan kurikuler merupakan 

 
1 Ensiklopedia Nasional Indonesia, (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990), h. 365. 

1 
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proses yang berbentuk belajar mengajar di kelas dengan mata pelajaran yang 

tersedia di sekolah. Tiap-tiap peserta didik diwajibkan ikut serta kegiatan kurikuler 

tersebut.  

Kedua, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan peserta didik yang 

dilakukan di luar ketetapan yang ditetapkan dalam kurikulum. Kegiatan tersebut 

umumnya tercipta berdasar pada minat dan bakat peserta didik. Namun tiap-tiap 

peserta didik tidak wajib mengikuti seluruh kegiatan ekstrakurikuler. Maka, dapat 

dipahami bahwa kegiatan ekstrakurikuler ialah wadah atau tempat kegiatan peserta 

didik di luar jam pembelajaran atau di luar kegiatan kurikuler. 

Lembaga pendidikan nonformal ialah jalur pendidikan yang di mana 

tujuannya itu untuk mengganti, menambah ataupun melengkapi apa yang telah 

diterima di pendidikan formal. Seperti organisasi yang ada di sekolah, misalnya 

eksrakurikuler pendidikan kepramukaan dan masih banyak lagi. 

Kegiatan pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang 

sangat diminati oleh peserta didik. Kegiatan ektstrakurikuler pramuka ini 

merupakan kegiatan yang di dalamnya terdapat berbagai macam keilmuan terutama 

dalam bidang ketangkasan, kecermatan, kekompakan, kedisiplinan dan lain 

sebagainya.  

Pada dasarnya dengan adanya kegiatan pramuka maka setiap peserta didik 

bisa dikatakan dapat menjadikannya sebagai tempat atau wadah dalam 

mengembangkan bakatnya. Pramuka merupakan salah satu kegiatan 

ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh peserta didik yang mengenyam pendidikan 

di satu tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau madrasah Tsanawiyah 

(MTs) baik itu negeri maupun swasta. 

Pada hakikatnya kegiatan eksrakurikuler pendidikan kepramukaan dapat 

diartikan sebagai wadah atau tempat untuk peserta didik dalam meningkatkan 
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potensi yang dimiliki di bidang nonakademik. Tidak sedikit dari berbagai macam 

peserta didik yang prestasinya menonjol ketika mengikuti kegiatan eksrakurikuler 

pendidikan kepramukaan. Hingga tidak sedikit dari mereka yang mampu meraih 

penghargaan sampai pada tingkat nasional bahkan internasional. 

Kegiatan nonakademik merupakan kegiatan pembinaan yang 

dilaksanakan di luar jam pelajaran sekolah. Dalam Permendikbud No 62 Tahun 

2014 disebutkan bahwa kegiatan nonakademik merupakan kegiatan pembinaan 

terhadap peserta didik yang berfungsi untuk mengembangkan potensi serta bakat 

peserta didik sesuai dengan minatnya.  

Kegiatan nonakademik di suatu sekolah atau lembaga pendidikan  dapat 

menjadi keunggulan bagi sekolah tersebut. Kemampuan pada kegiatan 

nonakademik merupakan bakat dan potensi yang sangat besar kemungkinannya 

untuk dikembangkan.  

Peserta didik yang mempunyai potensi dengan sangat mudah untuk 

dikembangkan kemampaun nonakademiknya dengan tanda petik harus dengan 

latihan yang fokus. Sehingga perlu adanya manajemen dalam pengembangan 

kegiatan nonakademik yang dalam hal ini terfokus pada kegiatan eksrakurikuler 

pendidikan kepramukaan. 

Manajemen bisa ditafsirkan sebagai sebuah proses yang memanfaatkan 

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk memperoleh sebuah tujuan. 

Manajemen sendiri mempunyai beberapa fungsi yaitu POAC (planning, 

organizing, actuating, dan controlling). Pentingnya manajemen juga disebut 

didalam Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 5: 

انََ مَ  كَ ْو هَِ فَِي يَ يْ َ ل ُرجَُ إِ ُمَ  يَعْ َْرِضَ ث لََى اْْل اءَِ إِ َم نََ الس  رََ ِم َْم ِرَُ اْْل ب  ُدَ  ي

َعُدُّونََ َا ت م  ةَ  ِم نَ َلْفََ سَ هَُ أ دَاُر قْ  ِم
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Terjemahnya: 
“Diaَ mengaturَ urusanَ dariَ langitَ kebumi,َ kemudianَ (urusan)َ ituَ naikَ
kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut 
perhitunganmu.”2 

Sesuai dengan ayat di atas kita telah dituntut agar bisa mengatur segala 

urusan yang ada di dunia. Telah menjadi sebuah kewajiban bagi setiap lembaga 

pendidikan untuk memperhatikan potensi yang dimiliki peserta didik di sekolah 

atau madrasahnya. Sehingga dengan adanya manajemen dalam kegiatan 

ekstrakurikuler atau kegiatan nonakademik mempunyai pengaruh yang sangat besar 

terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut.  

Maka peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa manajemen 

ekstrakurikuler sendiri merupakan seni dalam mengatur serta pemanfaatan sumber 

daya yang ada tentunya berhubungan dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti 

kepramukaan, atletik, seni, olahraga dan lain sebaginya yang dilaksanakan melalui 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga kegiatan yang 

dilakukan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efesien. 

SMA Negeri 2 Bantaeng ialah satu dari banyaknya sekolah yang ada di 

kabupaten Bantaeng. Tidak sedikit peserta didik di sini meraih prestasi dalam 

bidang ekstrakurikuler serta mendapat juara baik tingkat kecamatan sampai tingkat 

kabupaten. Sebagai salah satu sekolah negeri yang berupaya untuk selalu maju dan 

berkembang, SMA Negeri 2 Bantaeng telah merencanakan serta melaksanakan 

program-program kegiatan ekstrakurikuler di sekolah khususnya pada kegiatan 

ektrakurikuler pramuka.3 

Kegiatan ekstrakurikuler tersebut dilakukan setiap hari jum’at setelah 

proses pembelajaran di sekolah selesai. Kegiatan ekstrakurikuler ini diemban oleh 

 
2 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur,an Tajwid dan Terjemahan Dilengkapi 

dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), h. 415. 
3 Data dari SMA Negeri 2 Bantaeng 
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pembina, dari hasil observasi peneliti di SMA Negeri 2 Bantaeng, apabila ditinjau 

dari segi aspek sarana dan prasarana telah tersedia seperti lapangan, perlengkapan 

kemah, peralatan kepramukaan dan sebagainya.  

Peneliti juga memiliki penasaran yang besar bagaimana sistem 

pengembangan pengelolaan eksrakurikuler pendidikan kepramukaan yang telah di 

program serta dilaksanakan oleh SMA Negeri 2 Bantaeng sehingga banyak peserta 

didik mereka yang menjadi juara dalam berbagai perlombaan di berbagai cabang. 

Maka dari sinilah peneliti tertarik untuk mengkaji dan melaksanakan 

penelitian dengan judul Manajemen Kegiatan Eksrakurikuler Pendidikan 

Kepramukaan dalam Meningkatkan Prestasi Nonakademik Peserta Didik di SMA 

Negeri 2 Bantaeng. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Manajemen Eksrakurikuler 

Pendidikan Kepramukaan 

1. Perencanaan Manajemen Eksrakurikuler 

Pendidikan Kepramukaan 

2. Pengorganisasian Manajemen 

Eksrakurikuler Pendidikan Kepramukaan 

3. Pelaksanaan Manajemen Eksrakurikuler 

Pendidikan Kepramukaan 

4. Evaluasi Manajemen Eksrakurikuler 

Pendidikan Kepramukaan 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perencanaan manajemen kegiatan ekstrakurikuler pendidikan  

kepramukaan pramuka dalam meningkatkan prestasi nonakademik peserta 

didik di SMA Negeri 2 Bantaeng? 
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2. Bagaimana pengorganisasian manajemen kegiatan ekstrakurikuler 

pendidikan kepramukaan pramuka dalam meningkatkan prestasi 

nonakademik peserta didik di SMA Negeri 2 Bantaeng? 

3. Bagaimana pelaksanaan manajemen kegiatan ekstrakurikuler pendidikan  

kepramukaan pramuka dalam meningkatkan prestasi nonakademik peserta 

didik di SMA Negeri 2 Bantaeng? 

4. Bagaimana evaluasi manajemen kegiatan ekstrakurikuler pendidikan  

kepramukaan pramuka dalam meningkatkan prestasi nonakademik peserta 

didik di SMA Negeri 2 Bantaeng? 

D. Kajian Pustaka 

1. Zulfajri dalam tesisnya yang berjudul Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler 

dalam Meningkatkan Mutu Sekolah di SMA Muhammadiyah Imogiri 

Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) manajemen 

ekstrakurikuler di SMA Muhammadiyah Imogiri meliputi: pertama, 

perencanaan kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setiap awal tahun ajaran 

baru. Hal yang direncanakan adalah guru, siswa, sarana dan jadwal 

kegiatan; kedua, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dikelompokkan 

menjadi dua yaitu ekstrakuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Kegiatan 

ekstrakurikuler berjalan disetiap harinya sesuai dengan jadwal yang 

disusun; ketiga, evaluasi kegiatan ekstrakurikuler dilakukan setiap tiga 

bulan sekali. Hal yang dievaluasi meliputi target yang telah ditetapkan, 

seperti target juara yang ingin diraih sekolah; (2) faktor pendukung dalam 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yaitu sarana dan prasarana, dana, 

siswa, serta guru Pembina yang kompeten dibidangnya. Faktor yang 

menghambatnya yaitu kehadiran siswa, kekurangan dana dan ada juga 

faktor cuaca; (3) kualitas pendidikan setelah diadakannya manajemen 
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kegiatan ekstrakurikuler tergolong baik dan semakin meningkat. Dilihat 

dari proses pendidikan nya yang berjalan dengan lancer, dan berkat adanya 

manajemen kegiatan ekstrakurikuler yang baik, SMA Muhammadiyah 

Imogiri dapat meraih prestasi nonakademik.4 

Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan 

terdapat pada ekstrakurikuler, akan tetapi berbeda pada tujuan. Karena 

penelitian sebelumnya bertujuan meneliti mutu sekolah, sedangkan 

penelitian yang akan peneliti lakukan ialah prestasi peserta didik. 

2. Muchamad Arif N dalam skripsinya yang berjudul Manajemen Kegiatan 

Ekstrakulikuler untuk mengembangkan minat dan bakat siswa di MA Al 

Khoiriyyah Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  semua 

pengelolaan ekstrakurikuler di MA Al Khoiriyyah Semarang telah berjalan 

dengan baik apabila ditinjau dari segi yang pertama perencanaan kegiatan 

yang dicanangkan MA Al Khoiriyyah Semarang sudah diterapkan dengan 

baik dengan indikator perencanaan yang dilakukan sesuai target dan 

sasaran, kedua palaksanaan kegiatan ekstrakulikuler diprgang oleh wakil 

kepala sekolah urusan kesiswaan di bawah pengawasan kepala sekolah dan 

dilaksanakan sesuai jadwal yaitu hari sabtu dan minggu, ketiga evalusia 

ekstrakulikuler di MA Al Khoiriyyah Semarang dilakukan sebanyak tiga 

tahap yakni tiap minggu, tiap bulan dan akhir tahun.5 

Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan 

terdapat pada ekstrakurikuler, akan tetapi berbeda pada tujuannya. Karena 

peneliti sebelumnya bertujuan untuk meneliti minat dan bakat siswa 

 
4 Zulfajriَ“ManajemenَKegiatanَEkstrakurikulerَdalamَMeningkatkanَMutuَSekolahَdiَ

SMA Muhammadiyah Imogiri Yogyakarta”َTesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu 

Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018). 
5 Muchamadَ Arifَ N,َ “Manajemenَ Kegiatanَ Ekstrakulikulerَ untukَ mengembangkanَ

minatَ danَ bakatَ siswaَ diَMAَAlَKhoiriyyahَ Semarang”,َ Skripsi (Semarang: Universitas Islam 

Negeri Walisongo Semarang, 2018). 
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disemua ekstrakurikuler, sementara penelitian yang akan dilaksanakan ini 

hanya berfokus pada prestasi peserta didik yang bergabung dalam 

eksrakurikuler pendidikan kepramukaan. 

3. Andree Putra Agusty dalam skripsinya yang berjudul, Manajemen Kegiatan 

Ekstrakurikuler dalam Peningkatan Prestasi Nonakademik Siswa di SMA 

Negeri 1 Gendangan Sidoarjo. Hasil penelitian ini menunjukkan 

peningkatan prestasi nonakademik di SMA Negeri 1 Gendangan Sidoarjo 

sudah dilaksanakan dengan baik. Pengukuran prestasi nonakademik di 

SMA Negeri 1 Gendangan Sidoarjo melalui pembinaan ekstrakurikuler dan 

membandingkan jumlah hasil prestasi yang diperoleh setiap tahunnya. Jenis 

potensi prestasi nonakademik siswa yang paling banyak di SMA Negeri 1 

Gendangan Sidoarjo berjenis olah raga gerak misalnya volly, sepak bola, 

dll. Upaya yang dilakkukan oleh sekolah dengan menyediakan fasilitas 

penunjang dan membuat program yang dapat membantu meningkatnya 

prestasi nonakademik.6 

Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan 

terdapat pada manajemen kegiatan ekstrakurikuler, akan tetapi berbeda pada 

tujuannya. Karena peneliti sebelumnya bertujuan untuk meneliti prestasi 

nonakademik siswa di semua ekstrakurikuler, sementara penelitian yang 

akan dilasanakan ini hanya berfokus pada prestasi peserta didik yang 

bergabung dalam eksrakurikuler pendidikan  kepramukaan. 

4. Asrizal dalam skripsinya yang berjudul, Manajemen Kegiatan 

Ekstrakurikuler di SMAN 1 Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen kegiatan ekstrakurikuler 

 
6 Andreeَ Putraَ Agustyَ “Manajemenَ Krgiatanَ Ekstrakulikulerَ dalamَ Peningkatanَ

PrestasiَNonakademikَSiswaَdiَSMAَNegeriَ1َGendanganَSidoarjo”,َSkripsi (Surabaya: Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020). 
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yang menentukan apa saja kegiatan yang akan dikerjakan, kapan akan 

mengerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan siapa siapa yang akan 

dikerjakannya, dengan cara berkoordinasi antara kepala sekolah, seluruh 

waka dan komite sekolah didalam koordinasi tersebut banyak jenis kegiatan 

ekstrakurikuler yang ditentukan dengan bermusyawarah dengan beberapa 

pertimbangan yang kemudian disepakati Bersama. Hambatan yang dihadapi 

yaitu kejenuhan oleh siswa, banyak siswa yang berminat dan tertarik 

mengikuti kegiatan ektrakurikuler tetapi dalam dua ekstrakurikuler dibina 

oleh satu guru dan tidak mencukupi alat yang akan dipergunakan oleh 

peserta ekstrakurikuler, lapangan yang akan digunakan dipinjamkan 

ketempat lain.7 

Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan 

terdapat pada manajemen kegiatan ekstrakurikulernya, akan tetapi berbeda 

pada variabel. Penelitian sebelumnya hanya memiliki satu variabel 

sedangkan penelitian yang akan peneliti laksanakan terdapat dua variabel. 

5. Belqis Ayu Anggi dalam skripsinya yang berjudul, Manajemen Peserta 

Didik dalam Meningkatkan Prestasi Nonakademik Siswa di SMK Manbul 

Ulum Bondowoso. Hasil penelitian ini menyatakan implementasi 

manajemen peserta didik di SMK Manbul Ulum Bondosowo sudah 

terlaksana dengan baik. Hal ini dilihat dari indikator yang ada mengenai 

manajemen peserta didik yaitu: pengelompokan, pelaporan, pembinaan 

peserta didik. Jadi dalam hal ini untuk meningkatkan prestasi nonakademik 

siswa, hal yang paling tepat untuk dilakukan adalah Menyusun dan 

melaksanakan manajemen peserta didik sebaik mungkin karena jika 

 
7 Asrizal,َ “ManajemenَKegiatanَEkstrakurikulerَdiَSMANَ1َBandarَDuaَKabupatenَ

PidieَJaya”,َskripsi (Aceh: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 

Darussalam-Banda Aceh, 2018) 
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manajemen peserta didiknya baik maka akan tercipta sekolah yang unggul 

dan bermutu.8 

Persamaan dengan penelitian yang akan dibuat ialah terkait 

prestasi nonakademik peserta didik, namun berbeda pada subjek penelitian. 

Jika peneliti sebelumnya subjeknya ialah manajemen peserta didik berbeda 

dengan penelitian ini di mana subjek penelitiannya ialah manajemen 

kegiatan eksrakurikuler pendidikan kepramukaan. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan 

penelitian ini ialah: 

a. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan manajemen eksrakurikuler 

pendidikan kepramukaan dalam peningkatkan prestasi nonakademik peserta 

didik di SMA Negeri 2 Bantaeng. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pengorganisasian manajemen eksrakurikuler 

pendidikan kepramukaan dalam peningkatkan prestasi nonakademik peserta 

didik di SMA Negeri 2 Bantaeng. 

c. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan manajemen eksrakurikuler 

pendidikan kepramukaan dalam peningkatkan prestasi nonakademik peserta 

didik di SMA Negeri 2 Bantaeng. 

d. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi manajemen eksrakurikuler pendidikan  

kepramukaan dalam peningkatkan prestasi nonakademik peserta didik di SMA 

Negeri 2 Bantaeng. 

2. Manfaat Penelitian 

 
8 Belqis Ayu Anggiَ “Manajemenَ Pesertaَ Didikَ dalamَ Meningkatkanَ Prestasiَ

NonakademikَSiswaَdiَSMKَManbulَUlumَBondowoso”,َSkripsi (Malang: Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). 
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a. Manfaat Teoritis 

1) Memberikan kontribusi keilmuan terhadap penelitian pendidikan secara 

umum 

2) Menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dalam dunia pendidikan 

yang berhubungan dengan peningkatan prestasi nonakademik peserta didik 

3) Memberi sumbangan data ilmiah di bidang pendidikan khususnya di 

Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

b. Manfaat Praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat 

untuk eksrakurikuler pendidikan kepramukaan. 

2) Sebagai bahan pertimbangan dalam membuat program kerja di 

eksrakurikuler pendidikan kepramukaan. 

3) Agar menjadi acuan dan pertimbangan untuk senantiasa meningkatkan 

pelaksanaan program kerja. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Manajemen Kegiatan Ekstrakulikuer Pendidikan Kepramukaan 

1. Manajemen 

a. Pengertian Manajemen 

Kata manajemen pertama kali ditemukan di Perancis Kuno yakni 

mѐnagement, yang mempunyai arti seni melaksanakan dan mengatur.1 Adapula dari 

bahasa latin yakni manus yang memiliki arti tangan agree yang mempunyai arti 

melakukan. Kata tersebut disatukan menjadi kata kerja managere yang memiliki 

arti menangani. Selanjutnya kata managere dialihbahasakan ke dalam bahasa 

Inggris menjadi kata kerja to manage (untuk mengelola), dengan kata benda 

management, serta kata manager untuk orang yang menjalankan kegiatan 

manajemen.2 Hingga, management dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia 

menjadi manajemen atau pengolahan.3 

Saat mendengar kata manajemen pastinya yang pertama kali terlintas 

dalam pikiran ialah proses perencanaan, mengorganisasikan, pengarahan, dan 

pengawasan. Dalam buku karangan Nashar yang berjudul Dasar-Dasar Manajemen 

yang mengutip pendapat Mary Parker Foilet bahwa Management is the art of things 

done through peaple (Manajemen adalah sebuah seni dalam menyelesaikan sesuatu 

melalui orang lain).4 

Ada banyak orang yang telah mengemukakan pendapatnya mengenai 

defenisi dari manajemen, meski pada dasarnya defenisi-defenisi tersebut tidak 

 
1Maryono, Istilah-Istilah dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, (Surabaya: 

Penerbit Qiara Media, 2018), h. 1 
2 S. Wojowasito dan Tito Wasito W., Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Indonesia 

Indonesia Inggris, (Bandung: Hasta, 2005), h. 107 
3Husaini Usman, Manajemen, Teori, Praktek dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2018), h. 4 
4Nashar, Dasar-Dasar Manajemen, (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), h. 8-9  

12 
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terdapat perbedaan yang prinsip, namun kiranya perlu juga peneliti kemukakan 

beberapa pandangan dari para ahli mengenai defenisi manajemen sebagai bahan 

pertimbangan, yakni sebagi berikut: 

1) Menurut Terry  

Terry dalamَ bukuَ Candraَ Wijayaَ danَ Muhammadَ Rifa’I,َ Dasar-

Dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Secara Efektif dan Efisien, 

menjelaskan "management is performance of conceiving and avhieving desired 

results by means of group efforts consisting of utilizing human talent and 

resources". Proses mengarahkan dan menggerakkan sumber daya manusia dan 

sumber daya lainnya, seperti material, uang, metode dan pasar untuk mencapai 

tujuan organisasi.5 

2) Menurut Hersey dan Blanchard 

Hersey dan Blanchard dalam buku Candra Wijaya dan Muhammad 

Rifa’I,َDasar-Dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Secara Efektif 

dan Efisien, mengemukakan "management is a process of working with and 

through individuals and groups and other resources to accomplish 

organizational goals". Proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta 

sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas 

manajemen.6 

3) MenurutَHaroldَKoontzَdanَCyriilَO’َdonnel 

Harold KoontzَdanَCyriilَO’َdonnelَdalamَbukuَMasramَdanَMu’ah,َ

Manajemen Sumber Daya Manusia, mengatakan bahwa manajemen merupakan 

usaha mencapai sebuah tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.7 

 
5CandraَWijayaَ danَMuhammadَ Rifa’I,َ Dasar-Dasar Manajemen: Mengoptimalkan 

Pengelolaan Secara Efektif dan Efisien, (Cet. 1: Medan, Perdana Publishing, 2016), h. 14 
6CandraَWijayaَ danَMuhammadَ Rifa’I,َ Dasar-Dasar Manajemen: Mengoptimalkan 

Pengelolaan Secara Efektif dan Efisien, h. 14-15 
7MasramَdanَMu’ah,َManajemen Sumber Daya Manusia, (Cet. 1: Zifatama Publisher, 

Sidoarjo, 2015), h. 6 
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“Management is an effort to achieve a certain goal through the activities of 

others”. 

Dari beberapa defenisi manajemen yang telah dijelaskan di atas maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang di dalamnya 

mengarahkan, menggerakkan, mengatur serta mengelolah sumber daya yang ada 

demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 

b. Fungsi Manajemen 

Dalam proses manajemen terdapat empat fungsi-fungsi pokok yang 

ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan di antaranya yaitu, perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating) dan 

pengawasan (controling). Akibatnya, manajemen digambarkan sebagai tindakan 

merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengatur upaya organisasi dalam 

semua elemennya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 

1) Planning (Perencanaan)  

Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, 

membuat strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta 

mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan suatu 

bagian yang sangat penting serta tidak bisa dipisahkan dalam aktivitas manajemen.  

Perencanaan merupakan proses yang mempersiapkan kegiatan secara 

sistematis agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam manajemen istilah 

Planning juga biasa diartikan sebagai perencanaan kinerja, karena di dalamnya 

menjelaskan semua proses pembentukan kesepakatan sehingga selanjutnya dapat 

dilaksankan bersama.  

Jadi dalam lembaga pendidikan haruslah ada yang namanya sebuah 

perencanaan karena untuk acuan dalam melaksanakan kegiatan di dalamnya. Dalam 

mengawali setiap aktivitas pada sebuah kegiatan dalam organisasi, dibutuhkan 
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fungsi perencanaan sebagai tahapan pertama untuk menentukan arah dan tujuan 

organisasi ke depan. Perencanaan memiliki manfaat:  

a) Protective Benefit  

Perencanaan disusun dimaksudkan untuk menekan atau meminimalisir 

kemungkinan risiko kesalahan dan kegagalan sehingga maksud dari tujuan 

organisasi dapat tercapai.  

b) Manfaat Positif  

Perencanaan disusun dimaksudkan untuk memastikan bahwa arah dan 

tujuan organisasi yang sudah ditentukan dalam VISI dan MISI dapat tercapai sesuai 

dengan apa yang diharapkan.  

Dalam membuat perencanaan harus dicari terlebih dahulu jawaban dari 

pertanyaan berikut:  

1) (What), Apa yang harus dilakukan 

2) (Why), Mengapa direncanakan 

3) (Who), Siapa yang harus mengerjakan 

4) (When), Kapan harus dikerjakan 

5) (Where), Di mana harus dikerjakan 

6) (How), Bagaimana harus mengerjakan8 

Empat tahapan dasar perencanaan:  

a) Menentukan tujuan dan serangkaian tujuan. 

b) Merumuskan keadaan saat ini. 

c) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan.  

d) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. 

Adapun manfaat dalam sebuah perencanaan yaitu sebagai berikut: 

1) Membuat rencana yang bisa dijadikan kerangka kerja dan pedoman 

penyelesaian.  

 
8 Yayat Rosya Shaleh, Manajemen Dakwah Islam, (Jakarta: grafindo, 2001), h. 86. 
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2) Renacana memperkuat proses yang paling efektif dan efisienagar mencapai 

tujuan.  

3) Dengan adanya rencana, setiap langkahbisa diukur atau dibandingkan 

dengan hasil yang seharisnya dicapai. 

4) Mencegah pemborosan uang, tenaga dan waktu.  

5) Mempersempit kemungkinan timbulnya gangguan dan hambatan.  

Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa dengan adanya 

perencanaan dalam sebuah organisasi itu akan lebih terarah dan terinci dengan baik, 

karena perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang paling mendasar 

dan di dalamnya melibatkan pengambilan keputusan terkait apa yang haus 

dilakukan, kapan dilaksanakan, bagaimana cara melakukannya dan siapa saja yang 

akan melakukannya sehingga semua kegiatan yang telah dilaksanakan akan lebih 

mudah serta dapat menghilangkan hal-hal yang tidak diharapkan sehingga 

perencanaan yang baik akan mudah dicapai. 

2) Organizing (Pengorganisasian)  

Pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan atau 

alokasi sumber daya organisasi dalam bentuk desain organisasi atau struktur 

organisasi sesuai dengan tujuan yang tertuang di dalam visi dan misi, sumber daya 

organisasi, dan lingkungan.   

Dalam pengorganisasian terdapat beberapa langkah-langkah yaitu sebagai 

berikut: 

1) Membagi-bagi dan kategorikan tindakan ke dalam unit yang berbeda.9 

2) Menentukan dan menetapkan tugas masing-masing unit, serta lokasi 

pelaksana. 

3) Menetapkan tanggung jawab untuk setiap implementasi. 

 
9 Anggowo, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 7. 
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4) Membentuk ikatan dengan orang lain. 

3) Actuating (Pelaksanaan) 

Adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok 

berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha 

organisasi. Dengan kata lain, sebuah pelaksanaan adalah proses implementasi dari 

segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan yang telah disusun. 

Fungsi pelaksanaan lebih menekankan pada aktivitas terkait yang 

mencakup bekerja secara langsung dengan individu dalam organisasi. Setiap 

sumber daya manusia harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, peran, 

keterampilan, dan kompetensi yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, dan 

program kerja organisasi.10 

Berikut ini adalah fungsi pelaksanaan: 

1) Menanamkan proses kepemimpinan, pendampingan, dan motivasi pada 

tenaga kerja sehingga mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien 

menuju pencapaian tujuan. 

2) Memberikan tugas dan deskripsi kerja normal. 

3) Mendeskripsikan kebijakan yang telah ditetapkan. 

4) Proses pelaksanaan program agar dapat dilaksanakan oleh seluruh anggota 

organisasi, serta proses menginspirasi seluruh anggota organisasi untuk 

melaksanakan kewajibannya dengan tekun dan mencapai hasil yang 

optimal. 

Pada dasarnya pelaksanaan ialah suatu bentuk dari rencana kerja yang 

sudah dibuat dan merupakan dari kegiatan atau usaha-usaha yang dilaksanakan 

untuk melakukan sebuah rencana.  

 
10 Anggowo, Manajemen Sumber Daya Manusia, h. 7. 
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Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan, pengarahan merupakan suatu 

usaha untuk menjadikan perencanaan organisasi menjadi kenyataan, dengan 

melewati berbagai arahan serta motivasi agar setiap anggota dapat melaksanakan 

kegiatan atau tugas yang diberikan sesuai dengan peran, tugas serta tanggung 

jawabnya masing-masing.   

4) Controling (Kontrol/Evaluasi)  

Adalah salah satu fungsi manajemen untuk melakukan kontrol atau 

evaluasi terhadap kinerja organisasi. Dalam hal ini guna memastikan bahwa apa 

yang sudah direncanakan, disusun, dan dijalankan dapat berjalan sesuai dengan 

aturan main atau prosedur yang telah dibuat. Selain itu, fungsi manajemen ini akan 

bisa memonitor kemungkinan ditemukannya penyimpangan dalam praktik 

pelaksanaannya, sehingga bisa segera terdeteksi lebih dini untuk dapat dilakukan 

upaya pencegahan dan perbaikan.  

Pada dasarnya, pengawasan merupakan tindak lanjut dari fungsi-fungsi 

sebelumnya, bahwa dalam serangkaian fungsi atau aktivitas dalam sebuah 

organisasi dibutuhkan kontrol atau evaluasi guna memastikan bahwa semua 

dijalankan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. 

Dalam proses pengawasan ada dua macam teknik yang digunakan yaitu 

sebagai berikut: 

1) Pengawasan langsung, Pemimpin organisasi mengawasi sendiri  tindakan 

yang dilakukan. 

2) Pengawasan tidak langsung, yang dilakukan melalui laporan yang diberikan 

secara lisan dan tertulis oleh bawahan.11 

2. Eksrakurikuler Pendidikan Kepramukaan  

a. Defenisi Ekstrakurikuler 

 
11 Roni Angger Aditama, Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi, (Cet. 1: Malang, 

AE Publishing,2020), h. 11-20 
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Istilah ekstrakurikuler teridiriَdariَduaَkataَyakniَ“ekstra”َdanَ“kurikuler”َ

yang disatukan menjadiَ “ekstrakurikuler”.َ Ekstrakurikuler ialah kegiatan yang 

dilakukan oleh peserta didik di luar jam pembelajaran yang ditetapkan kurikulum 

serta dilaksanakan lewat pengajaran di sekolah yang bertujuan meningkatkan 

minat, bakat, kepribadian, serta potensi yang dimiliki oleh peserta didik.12  

Percy E. Burrup dalam buku “Sudirman Anwar, Management of Student 

Development (Perspektif Al-Qur’anَ danَ As-Sunnah)” mengatakan bahwa 

“extracurricular is variously referred to as extracurricular, co curricular, or out 

school activities they are perhaps best described as extra class or simply student 

activities”.13 Ekstrakurikuler secara beragam disebut sebagai ekstrakurikuler, ko 

kurikuler, atau kegiatan di luar sekolah, mereka mungkin paling baik digambarkan 

sebagai kelas ekstra atau kegiatan peserta didik. 

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan  dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 mengenai kegiatan ekstrakurikuler pada Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 

Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) 

dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK), 

esktrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan 

bakat, minat, potensi, kepribadian, sosial, dan kemandirian peserta didik secara 

optimal yang dilaksanakan di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kergiatan 

kokurikuler di bawah bimbingan serta pengawasan satuan Pendidikan .14 

 
12 Wiji Hidayati dkk, Manajemen Kurikulum dan Program Pendidikan (Konsep dan 

Sratergi Pengembangan), (Cet. 1: Yogyakarta, Semesta Aksara, 2021), h. 204  
13 Sudirman Anwar, Management of Student Development (Perspektif Al-Qur’an dan As-

Sunnah), (Cet. 1: Riau, Yayasan Indragiri, 2015), h. 46. 
14 Menteriَ Pendidikanَ danَ Kebudayaanَ Republikَ Indonesia,َ “Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun2014 tentang Kegiatan 

Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah”,َ(Jakarta:َ2014),َh. 2 
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Dari beberapa defenisi di atas, titik tekannya hampir mirip yakni 

mengarah pada pembentukan karakter peserta didik, minat, bakat serta 

pengembangan kempuan yang dimiliki oleh peserta didik. 

Ekstrakurikuler terbagi ke dalam dua macam yaitu ekstrakurikuler wajib 

serta ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib ialah kegiatan ekstrakurikuler 

yang wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh peserta 

didik. Kegiatan ekstrakurikuler wajib yang dimaksud ialah berbentuk pendidikan 

kepramukaan yang diatur khusus dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014.15 

Ekstrakurikuler pilihan ialah kegiatan ekstrakurikuler yang dapat 

dikembangkan dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan dapat diikuti oleh 

peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensinya masing-masing.16 Adapun 

bidang yang akan dikembangkan oleh setiap sekolah akan berbeda-beda karena 

penentuan bidang yang akan dikembangkan mengikut pada minat, bakat serta 

potensi yang dimiliki peserta didiknya. 

b. Defenisi Pramuka 

Pramuka merupakan salah satu ekstrakurikuler dari banyaknya 

ekstrakurkuler yang ada. ada tiga istilah yang ada pada ekstrakurikuler yakni 

gerakan pramuka, pramuka, serta kepramukaan. 

Gerakan pramuka merupakan wadah atau tempat pembinaan dan 

pengembangan untuk anggota pramuka baik tingkat siaga, penggalang, penegak, 

pandega, pembina, pelatih, majelis pembimbing, andalan, dan sebagainya yang 

berdasar pada prinsip serta metode kepramukaan, atau lebih jelasnya gerakan 

pramuka ialah organisasinya. 

 
15 Menteriَ Pendidikanَ danَ Kebudayaanَ Republikَ Indonesia,َ “Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun2014 tentang Pendidikan 

Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib”,َ(Jakarta:َ2014),َh. 1-59 
16 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, h. 3  
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Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang mempunyai 

makna rakyat muda yang penuh kreasi. Pramuka merupakan sebutan untuk anggota 

Gerakan pramuka di semua tingkatan, atau lebih jelasnya pramuka ialah orangnya. 

Kepramukaan merupakan pendidikan nonformal yang dilaksanakan 

dengan pengembangan dan pembinaan di luar lingkungan sekolah dan keluarga 

yang dilaksanakan di alam bebas dalam bentuk kegiatan yang menarik, 

menyenangkan, memantang, sehat, terarah dan teratur yang berdasar pada prinsip 

dan metode kepramukaan, atau lebih jelasnya kepramukaan ialah kegiatannya.  

Seperti, upacara hari ulang tahun pramuka, perkemahan, jambore on the 

air (JOTA), estafet tunas kelapa, jambore on the internet (JOTI), keterampilan tali 

temali, pioneering, keterampilan morse dan semaphore, keterampilan membaca 

sandi pramuka, penjelajahan dengan tanda jejak, keterampilan baris-berbaris dan 

masih banyak lagi.17 

Dari defenisi di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa eksrakurikuler 

pendidikan kepramukaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan di luar jam belajar 

sekolah yang tidak diatur dalam kurikulum yang merupakan kegiatan yang menarik, 

menantang, menyenangkan, sehat yang memiliki tujuan untuk membentuk karakter 

peserta didik. 

Di dalam mencapai tujuan di atas, maka kegiatan kepramukaan tidak bisa 

lepas dari prinsip dasarnya. Prinsip dasar kepramukaan ialah asas yang mendasari 

kegiatan keparamukaan sebagai daya upaya membina watak dan membentuk 

karakter peserta didik. Semakin kuat penjiwaan prinsip dasar kepramukaan dalam 

diri seorang anggota pramuka, maka akan semakin kuat pula jiwa kepramukaannya. 

Prinsip dasar kepramukaan merupakan ciri khas yang menjadi pembeda 

antara eksrakurikuler pendidikan kepramukaan dengan ekstrakurikuler lainnya. 

 
17 Zuli Agus Firmansyah, Panduan Resmi Pramuka, (Cet. 2: Jakarta, Wahyumedia, 

2015), h. 11-12 
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Berikut ialah prinsip dasar kepramukaan yang harus dimiliki oleh seorang anggota 

pramuka: 

1) Iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa 

2) Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam 

3) Peduli terhadap dirinya pribadi 

4) Taat kepada kode kehormatan pramuka18 

Selain prinsip, pramuka juga memiliki metode kepramukaan yang 

merupakan cara belajar interaktif progresif melalui: 

1) Pengamalan kode kehormatan pramuka. 

2) Belajar sambil melakukan. 

3) Sistem berkelompok. 

4) Kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan 

yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. 

5) Kegiatan di alam terbuka. 

6) Sistem tanda kecakapan. 

7) Sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. 

8) Kiasan dasar.19 

Dalam pramuka terdapat kode-kode kehormatan yang harus diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari anggota pramuka yakni satya (janji) dan darma 

(ketentuan moral). Setiap tingkatan pramuka mempunyai kode kehormatan 

tersendiri, di antaranya 

1) Kode kehormatan tingkat siaga terdiri dari dwisayta dan dwidarma. 

2) Kode kehormatan tingkat penggalan terdiri dari trisatya penggalan dan 

dasadarma 

 
18 Andri Bob Sunardi, Boyman Ragam Latih Pramuka, (Cet. 10: Bandung, Penerbit 

Darma Utama, 2016), h. 87  
19 Agus S. Dani dan Budi Anwari, Buku Panduan Pramuka Penggalang, (Yogyakarta: 

CV. Andi Offset, 2015), h. 45 
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3) Kode kehormatan tingkat penegak dan tingkat pandega terdiri dari trisatya 

panegak dan pandega, dan dasadarma. 

4) Kode kehormatan tingkat dewasa terdiri dari trisatya dewasa dan 

dasadarma.20 

Gerakan pramuka sebagai penyelenggara pendidikan kepanduan 

Indonesia yang merupakan komponen dari pendidikan nasional, memiliki tujuan 

untuk membina generasi muda dalam mencapai potensi-potensi intelektual, sosial, 

spiritual dan fisik. Adapun tujuan dari kepramukaan yakni: 

1) Melahirkan karakter dan akhlak mulia generasi muda. 

2) Menegakkan semangat kebangsaan, cinta tanah air dan bela negara untuk 

generasi muda. 

3) Mengembangkan ketangkasan generasi muda sehingga siap menjadi 

anggota masyarakat yang bermanfaat, patriot dan pejuang yang tangguh, 

dan menjadi calon penerus bangsa yang handal. 

Berlandaskan penjelasan di atas, maka kepramukaan memiliki fungsi 

sebagai berikut: 

1) Kegiatan menarik bagi pemuda 

Setiap generasi muda membutuhkan kegiatan yang menyenangkan 

dan sekaligus mendidik agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh 

sebab itu, kegiatan yang diselenggarakan harus memiliki tujuan dan aturan, 

bukan kegiatan yang hanya bersifat permainan saja tetapi harus ada unsur 

pendidikannya. Seperti lomba tali temali, petualangan yang dibumbui 

dengan pemecahan kode dan masih banyak lagi.  

2) Pengabdian bagi orang dewasa 

 
20 Agus S. Dani dan Budi Anwari, Buku Panduan Pramuka Siaga, (Yogyakarta: CV. 

Andi Offset, 2015), h. 29 
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Bagi orang dewasa, kepramukaan bukan lagi suatu permainan 

tetapi sebuah tugas yang diemban dengan ikhlas, kerelaan, serta 

pengabdian. Melalu kegiatan kepramukaan orang dewasa dapat 

membaktikan diri demi suksesnya pencapaian tujuan organisasi. 

3) Alat bagi masyarakat dan organisasi 

Kepramukaan merupakan alat bagi masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan dan alat bagi organisasi untuk mencapai tujuan artinya, setiap 

kegiatan pramuka dalam bentuk latihan berkala adalah daya upaya untuk 

mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, baik bagi masyarakat maupun bagi 

organisasi.21 

Model pelaksanaan pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan 

ekstrakurikuler wajib dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 yaitu dilaksanakan dalam 

3 (tiga) model, yakni model blok, model aktualisasi, dan model reguler. 

1) Model Blok 

Model blok adalah pola kegiatan pendidikan kepramukaan sebagai 

ekstrakurikuler wajib yang diselenggarakan pada awal tahun ajaran baru. Model 

blok memiliki karakteristik sebagai berikut. 

a) Diikuti oleh seluruh siswa. 

b) Dilaksanakan pada setiap awal tahun pelajaran. 

c) Untuk kelas I, kelas VII, dan kelas X diintegrasikan di dalam Masa Pengenalan 

Lingkungan Sekolah (MPLS). 

d) Untuk SD/MI dilaksanakan selama 18 Jam, SMP/MTs dan 

SMA/MA/SMK/MAK dilaksanakan selama 36 Jam. 

e) Penanggungjawab kegiatan adalah kepala sekolah selaku ketua mabigus. 

 
21 Agus S. Dani dan Budi Anwari, Buku Panduan Pramuka Siaga, h. 29-30 
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f) Pembina kegiatan adalah guru kelas/guru mata pelajaran selaku 

pembina pramuka dan/atau pembina pramuka serta dapat dibantu oleh 

pembantu pembina (instruktur muda/instruktur pramuka). 

2) Model Aktualisasi 

Model aktualisasi adalah pola kegiatan pendidikan kepramukaan sebagai 

ekstrakurikuler wajib yang diselenggarakan setiap satu minggu sekali. Model 

aktualisasi memiliki karakteristik sebagai berikut. 

a) Diikuti oleh seluruh siswa. 

b) Dilaksanakan setiap satu minggu satu kali. 

c) Setiap satu kali kegiatan dilaksanakan selama 120 menit. 

3) Model Reguler 

a) Diikuti oleh siswa yang berminat mengikuti kegiatan gerakan pramuka di dalam 

gugus depan. 

b) Pelaksanaan kegiatan diatur oleh masing-masing gugus depan. 

Berikut merupakan prosedur pelaksanaan dari ketiga model pelaksanaan 

pendidikan kepramukaan di atas. 

1) Model Blok 

a) Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok, setiap kelompok didampingi 

oleh seorang pembina pramuka dan atau pembantu pembina. 

b) Pembina pramuka melaksanakan kegiatan orientasi pendidikan kepramukaan. 

c) Guru kelas/guru mata pelajaran yang bukan pembina pramuka membantu 

pelaksanaan kegiatan orientasi pendidikan kepramukaan 

2) Model Aktualisasi 

a) Guru kelas/guru mata pelajaran mengidentifikasi muatan-muatan pembelajaran 

yang dapat diaktualisasikan di dalam kegiatan Kepramukaan. 
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b) Guru menyerahkan hasil identifikasi muatan-muatan pembelajaran kepada 

pembina pramuka untuk dapat diaktualisasikan dalam kegiatan kepramukaan. 

c) Setelah pelaksanaan kegiatan kepramukaan, pembina pramuka menyampaikan 

hasil kegiatan kepada guru kelas/guru mata pelajaran 

3) Model Reguler 

Pada pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 63 Tahun 2014, prosedur pelaksanaan model aktualisasi tidak 

dijelaskan. Hal ini mungkin karena pola pelaksanaan diserahkan kepada gugus 

depan.22  

B. Prestasi Peserta Didik 

Umunya prestasi adalah buah dari sebuah kegiatan yang telah 

dilaksanakan secara berindividu ataupun secara berkelompok.23Ada dua istrilah 

prestasi yang sering kita dengar yakni prestasi akademik dan prestasi nonakademik.  

Geole Bossaert dkk dalam buku Aminol Rosid Abdullah, Capailah 

Prestasimu mengatakan bahwa prestasi akademik ialah keberhasilan siswa dalam 

memenuhi tujuan jangka pendek atau panjang dalam pendidikan. Adapun menurut 

Kerry S. Lassiter dan Achilles N. Badros dalam buku Aminol Rosid Abdullah, 

Capailah Prestasimu mengatakan bahwa prestasi akademik ialah perolehan 

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh materi pelajaran, biasanya 

ditunjukkan oleh nilai tes atau nilai numeric yang ditugaskan oleh guru.24 

Prestasi nonakademik ialah prestasi atau kemampuan yang dicapai oleh 

peserta didik dari kegiatan di luar jam belajar yang telah ditetapkan dalam 

 
22 Menteriَ Pendidikanَ danَ Kebudayaanَ Republikَ Indonesia,َ “Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun2014 tentang Kegiatan 

Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah”,َ(Jakarta:َ2014),َh. 4-9 
23 Aminol Rosid Abdullah, Capailah Prestasimu, (Bogor: Guepedia,2019), h. 13 
24 Aminol Rosid Abdullah, Capailah Prestasimu, h. 18-19 
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kurikulum.25 Sujono & Nuraini mengatakan bahwa prestasi nonakademik ialah 

sebuah prestasi yang tidak bisa diukur dan dinilai menggunakan angka seperti 

kognitif, misalnya bidang olah raga seperti sepak bola, basket, voli, serta bidang 

kesenian seperti menyanyi, menari, menggambar.26
  

Dari pendapat di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan, prestasi 

nonakademik merupakan sebuah prestasi yang diperoleh peserta didik di luar jam 

pembelajaran, prestasi tersebut bukan dinilai serta diukur menggunakan angka, 

melainkan ditinjau dari sampai mana peserta didik dapat melaksanan berbagai 

kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Prestasi 

nonakademik dapat diperoleh ketika peserta didik melakukan kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah.  

Secara garis besar ada dua faktor yang berpengaruh terhadap prestasi 

nonakademik peserta didik: 

1. Faktor internal 

a. Minat 

Minat ialah kecenderungan rasa suka yang tinggi terhadap sesuatu tanpa 

ada unsur keterpaksaaan. Kegiatan yang digemari seseorang dapat diperhatikan 

secara terus menerus yang diikuti dengan kesan gembira. Lain halnya dengan 

perhatian, perhatian sifatnya tidak mutlak serta tidak disertai dengan kesan gembira. 

Sedangkan minat selalu disertai dengan kesan gembira serta dari sana ditemukan 

sebuah kepuasan.  

b. Harapan tertentu 

Tiap-tiap peserta didik mempunyai impian yang ingin diraih, impian ini 

bisa berbentuk sebuah prestasi, karakter, rekreasi, serta kesehatan. Hal tersebut 

 
25 Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 

2008), h. 188 
26 Lidia Susanti, Prestasi Belajar akademik dan Nonakademik, (Batu: Literasi Nusantara, 

2019), h. 135   
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perlu dipupuk pada peserta didik dengan memberikan motivasi kepada peserta didik 

supaya tetap meningkatkan kemampuannya melalui kegiatan ekstrakurikuler. 

c. Prestasi 

Prestasi merupakan hasil yang telah diperoleh setelah melaksanakan 

sebuah perlombaan. Prestasi bisa berbentuk ranking, penghargaan maupun piala. 

Segala prestasi tersebut tidak lepas dari inteligensi peserta didik, meskipun 

demikian peserta didik yang memiliki inteligensi yang tinggi belum tentu beruntung 

dalam prestasi belajarnya. Hal tersebut dikarenakan belajar merupakan sebuah 

proses yang kompleks terhadap beraneka ragam faktor yang memengaruhinya. 

d. Darmawisata 

Darmawisata merupakan kegiatan yang dilaksanakan yang memiliki 

tujuan penyegaran jasmani dan rohani, hal tersebut merupakan sebuah aktivitas 

seseorang di luar pekerjaannya. Melalui kegiatan yang bersifat positif sehingga 

kompetensi seseorang dapat dibentuk serta dikembangkan kembali. 

2. Faktor Eksternal 

Yang tergolong dalam faktor eksternal antara lain: 

a. Lingkungan 

Lingkungan ialah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang 

memiliki pengaruh terhadap perkembangan kehidupan seseorang misalnya 

masyarakat. Keadaan masyarakat juga turut mempengaruhi prestasi nonakademik 

peserta didik. Pengaruh tersebut terjadi disebabkan oleh keberadaan peserta didik 

dalam lingkungan masyarakat.  

b. Keluarga 

Keluarga ialah orang-orang yang masih memiliki hubungan darah dan 

keturunan. Dalam hal ini keluarga juga memiliki pengaruh dalam proses belajar 

peserta didik, sepulang sekolah peserta didik tentunya lebih banyak menghabiskan 
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waktu di rumah sehingga seperti apa perilaku orang-orang di sekitarnya sangat 

berpengaruh terhadap perilaku peserta didik. Oleh karenanya, keluarga memiliki 

peranan penting dalam mengorganisir kegiatan-kegiatan yang dilakukan peserta 

didk dalam menunjang prestasinya.  

c. Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana ialah alat (media) serta fasilitas yang bersifat 

fundamental dalam menunjang terwujudnya mutu kegiatan ekstrakurikuler. Jika 

sarana dan prasarana telah terpenuhi maka latihan bisa terlaksana secara efektif dan 

efisien. Alat atau media pembelajaran yang digunakan oleh pelatih ketika 

melaksanakan proses belajar mengajar digunakan juga peserta didik untuk 

mendapatkan materi ajaran yang diajarkan. 

d. Pelatih 

Pelatih merupakan orang yang memiliki kompetensi profesional untuk 

membantu menggali potensi yang ada dalam diri peserta didik hingga mempunyai 

potensi yang nyata secara maksimal. 

e. Ekonomi 

Tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi ialah salah satu faktor pendukung 

dalam mempertahankan kehidupan. Maka dari itu, tidak sedikit manusia berkorban 

untuk meningkatkan taraf perekonomiannya. Seorang atlet dapat lebih mudah 

dalam menggapai prestasi jika fasilitas yang digunakan lebih memadai. Fasilitas 

yang memenuhi standar yang digunakan saat proses belajar tidak terlepas dari 

tingkat perekonomian yang dimiliki oleh peserta didik.27 

 

  

 
27 Lidia Susanti, Prestasi Belajar akademik dan Nonakademik, (Batu: Literasi Nusantara, 

2019), h. 136 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 

Pengertian penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang ditujukan 

untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat 

ini atau saat yang lampau.1 Di samping itu penelitian ini juga melakukan eksplorasi, 

menggambarkan dengan tujuan agar dapat memprediksi serta menerangkan tentang 

sebuah gejala yang berlaku atas dasar data yang ditemukan di lapangan. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini merupakan lokasi yang digunakan dalam melakukan 

penelitian untuk memperoleh data yang digunakan. Penetapan lokasi penelitian 

sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. 

Penelitian ini bertempat di SMA Negeri 2 Bantaeng di Kabupaten Bantaeng sebagai 

lokasi penelitian, berdasarkan pertimbangan bahwa SMA Negeri 2 Bantaeng 

merupakan salah satu sekolah SMA yang di mana mewajibkan semua peserta 

didiknya untuk ikut gabung dalam Eksrakurikuler pendidikan  kepramukaan. 

Selanjutnya, peneliti mengambil lokasi penelitian di sekolah tersebut 

dikarenakan belum ada penelitian oleh peneliti lain mangenai tema yang sedang 

dibahas oleh peneliti di SMA Negeri 2 Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Lokasi yang 

strategis dan mudah dijangkau oleh peneliti juga merupakan salah satu alasan 

peneliti mengambil melaksanakan penelitian di SMA Negeri 2 Bantaeng. 

 

 
1 A furchan, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Offset, 2004), h. 54 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi 

Fenomenologi ialah salah satu pendekatan yng digunakan dalam penelitian 

kualitatif. Selain itu, istilah fenomenologi mengacu pada suatu konsep phenomenon 

tentang kemunculan sebuah benda, kejadian, atau kondisi yang dilihat. 

Fenomenologi juga merupakan cara yang digunakan manusia untuk memahami 

dunia dengan pengalaman langsung.2 

Jadi penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi 

berupaya untuk menangkap berbagai persoalan yang ada di masyarakat atau di 

lingkungan sekolah dan mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. 

Adapun pendekatan keilmuan pada penelitian ini ialah memakai 

pendekatan pendidikan. Pendekatan pendidikan ialah pemberian bimbingan dan 

pengarahan kepada peserta didik karena masih dalam proses perkembangan dan 

pertumbuhan. 

C. Sumber Data 

Sumber data ialah subjek dari mana asal data penelitian tersebut 

didapatkan. Bersandar pada sumbernya, data dapat dikelompokkan menjadi dua: 

1. Data Primer ialah data yang peneliti peroleh dari responden lewat data hasil 

wawancara peneliti dengan nara sumber, dengan melalui teknik purposive 

sampling yang artinya pengambilan sampel berdasar pada tujuan tertentu 

atau memilih subjek berdasarkan pada subjek yang mengetahui, memahami, 

dan yang mengalami langsung dalam pelaksanaan eksrakurikuler 

pendidikan kepramukaan.3 

 
2 Michael Jibrael Rorong, Fenomenologi, (Yongyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 42 
3 Zulmiyetri, dkk, Penulisan Karya Ilmiyah. Edisi pertama, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 

79 
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Berikut merupakan subjek penelitian dalam kegiatan eksrakurikuler 

pendidikan kepramukaan di SMA Negeri 2 Bantaeng: 

a. Kepala sekolah SMA Negeri 2 Bantaeng, sebagai informan pertama yang 

sekaligus sebagai ketua majelis pembimbing gugus depan (Kamabigus). 

b. Wakasek 2 (Bidang Kesiswaan), yang mengetahui profil peserta didik dan 

kegiatan ekstrakurikulernya. 

c. Pembina pramuka, sebagai responden dalam penelitian ini untuk mengetahui 

informasi yang berkaitan dengan bagaimana manajemen kegiatan 

eksrakurikuler pendidikan kepramukaan dalam meningkatkan prestasi peserta 

didik 

d. Peserta Didik, sebagai responden pada penelitian ini untuk mengetahui output 

dari manajemen kegiatan eksrakurikuler pendidikan kepramukaan dalam 

meningkatkan prestasi peserta didik. 

2. Data Sekunder merupakan data yang didapatkan dari informasi yang telah 

diolah oleh pihak lain.4  

Maka dengan data dokumen-dokumen yang ada di sekolah yang peneliti 

ambil sebagai acuan dari penelitian ini, yang berkaitan dengan Eksrakurikuler 

pendidikan kepramukaan SMA Negeri 2 Bantaeng Kabupaten Bantaeng. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah paling utama dalam penelitian, 

karena merupakan tombak utama pada penelitian ialah memperoleh data. Tanpa 

memahami Teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data 

yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Adapun Teknik pengumpulan 

data yang dipakai pada penelitian ini, ialah; 

 

 
4 Zainuddin Ali, Metode Penelitian, (Sinar Grafika: Jakarta, 2010), h. 177 
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1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung dan mencatat data-data yang dibutuhkan sebagai 

sumber kelengkapan untuk mengetahui bagaimana manajemen kegiatan 

eksrakurikuler pendidikan kepramukaan dalam meningkatkan prestasi 

peserta didik (anggota Pramuka). Dalam penelitian ini peneliti akan 

mengadakan observasi partisipan (telibat langsung).5 

2. Wawancara 

Wawancara ialah teknik pengumpulan data atau bahan-bahan yang 

berhubungan dengan penelitian skripsi ini, dengan cara mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban 

jawaban responden direkam dan dicatat agar apa yang disampaikan oleh 

responden tidak ada yang terlewatkan.6 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mencari data 

atau informasi yang sudah dicatat atau dipublikasikan dalam beberapa 

dokumen yang ada, seperti buku induk, buku pribadi, foto dan surat-surat 

keterangan lainnya.7 

E. Instrument Penelitian 

Instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. 

Dan pedoman observasi, pedoman wawancara, dan buku catatan kemudian peneliti 

 
5 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 

Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua, (Cet. 6; Jakarta: Kencana, 2012), h. 118 
6 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 

Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua, h. 111 
7 Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian, (Cet. 2; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 

2018), h. 84 
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menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti: handphone, buku 

dan bolpen. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal peneliti 

terjun ke lokasi penelitian, yakni sejak peneliti mulai melakukan pertanyaan-

pertanyaan dan catatan-catatan lapangan.8 Setelah data-data yang dibutuhkan telah 

terkumpul, kemudian dianalisis secara deskriptif.  

Dalam mendeskripsikan data data tersebut, peneliti menggunakan teknik 

analisis, menurut Matthew dan Michael dalam bukunya Hamid Patilima, Metode 

Penelitian Kualitatif, analisis data dapat dibagi dalam 3 alur kegiatan yang terjadi 

secara bersamaan. Ketiga alur yang dimaksud adalah sebagai berikut 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang 

muncul dari catatan-catatan lapangan. Sebenarnya reduksi data berlangsung 

secara terus-menerus selama pengumpulan data berlangsung. 

 Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-

kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

member kemungkinan adanya penerikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.  

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi 

 
8 M. Djunaidi Ghong dan Fauzan Almansyur, Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi 

revisi (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h. 247 
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Bagian terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari 

permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, 

pola-pola dan sebaginya.  Kesimpulan terakhir tergantung pada besarnya 

kumpulan-kumpulan yang ditemukan dan pembuktian kembali atau 

verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, 

sehingga validasi dapat tercapai.9 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji keabsahan data dengan uji 

credebility data atau kepercayaan terhadap data dari hasil penelitian kualitatif atau 

data yang disajikan oleh peneliti tidak diragukan lagi apakah hasilnya ilmiah atau 

tidak. Uji credebility dilakukan dengan triangulasi data yang artinya peneliti akan 

mengecek kembali data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda 

ataupun mengecek data dengan cara yang sama tapi sumber yang berbeda. Ada 

empat jenis triangulasi antara lain: 

1. Triangulasi data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui 

berbagai metode dan sumber perolehan data 

2. Triangulasi metodologi didefenisikan sebagai penggunaan lebih dari dua 

metode daalam mempelajari fenomena yang sama 

3. Triangulasi teori adalah penggunaan sejumlah perspektif atau teori dalam 

menafsir seperangkat data 

4. Triangulasi peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu 

orang dalam pengumpulan data dan analisis10 

  

 
9 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif. Edisi revisi, (Bandung: Alfabeta, 2011), 

h. 100-101. 
10 Anas Ahmadi, Metodologo Penelitian Sastra, (Cet 1; Gresik: Graniti, 2019), h. 249 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Sekolah 

1. Nama Sekolah: SMA Negeri 2 Bantaeng  

2. Tahun Pendirian:  1985 

3. Alamat Sekolah: Jalan Hasanuddin No. 08 Kabupaten Bantaeng Telepon; 

(0413)-21405 

4. Nama Kepala Sekolah: Drs. H. Abd. Haris, M.M. 

5. Akreditasi: B 

6. Rangking Sekolah ditingkat Kabupaten/Kota Tahun Ini: 3 (Tiga) 

7. Letak Geografis 

Dilihat dari segi geografis, SMA Negeri 1 Bissappu terletak pada 

asimud 315 derajat dari inti kota Bantaeng dengan morpologi bersifat kasar 

pada punggung selatan gunung Lompobattang dengan posisi puncak 

Lompobattang di utara, laut Flores di Selatan, di sebelah timur berbatasan 

dengan Kabupaten Bulukumba dan di sebelah Barat berbatasan dengan 

Kabupaten Jeneponto dengan posisi ketinggian kurang lebih 50 meter dari 

permukaan laut dengan iklim ciri khas, panas berfariasi iklim laut. Tepatnya 

di Jalan Hasanuddin No.8 Lingkungan Be'lang Kelurahan Bonto Atu 

Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Propinsi Sulawesi Selatan. 

8. Sejarah 

Sejarah berdirinya SMA Negeri 1 Bissappu Kabupaten Bantaeng 

merupakan penegerian dari SMA Swasta PGRI Bantaeng, yang didirikan 

oleh Pejabat Pemerintah Daerah pada tanggal 03 Juli 1980. 

Setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0601/0/1985, tanggal 22 

36 
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November 1985 tentang1 Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian 

Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas. Maka terhitung mulai tanggal 01 

Juli 1985, SMA Swasta PGRI Bantaeng berubah status menjadi SMA 

Negeri 3 Bantaeng.  

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 035/0/1997, tanggal 07 Maret 

1997, tentang perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU. Maka SMA 

Negeri 3 Bantaeng berubah nama menjadi SMU Negeri 1 Bissappu 

Kabupaten Bantaeng, SMA Negeri 1 Bissappu.  

Kemudian setelah Otonomi Daerah berubah kembali menjadi 

SMA Negeri 1 Bissappu sesuai letak Kecamatan, dan terakhir berdasarkan 

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 99 Tahun 2017 tanggal 26 

Januari 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis 

Sekolah Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 

Selatan berubah menjadi SMA Negeri 2 Bantaeng sampai sekarang.2 

9. Visi dan Misi  

a. Visi 

“Luaranَ yangَ cerdas,َ berimanَ danَ bertaqwaَ sertaَ berwawasanَ

lingkungan” 

b. Misi 

1) Melaksanakan kegiatan keagamaan 

2) Melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan 

3) Meningkatkan efektivitas kerja organisasi 

4) Menjalin kemitraan dengan masyarakat yang lebih proaktif dalam 

peningkatan mutu Pendidikan 

 
1 Data dari Administrasi (Staf) SMA Negeri 2 Bantaeng 
2 Data dari Administrasi (Staf) SMA Negeri 2 Bantaeng 
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5) Menanamkan sikap pencegahan terjadinya pencematan lingkungan 

6) Menciptakan lingkungan sekolah yang sehar, asri dan nyaman3 

10. Struktur Organisasi 

Tiap-tiap lembaga atau instansi tentu saja mempunyai struktur 

kepengurusan yang jelas. Jika sebuah lembaga atau instansi tidak 

mempunyai struktur organisasi yang jelas maka bisa dikatakan bahwa 

lembaga atau instansi tersebut  hancur karena tanpa struktur organisasi yang 

jelas maka manajemen dalam lembagapun pasti tidak berjalan dengan 

sebagaimana mestinya. Sehingga stuktur kepengurusan dalam sebuah 

organisasi wajib diadakan, sebagaimana halnya struktur organisasi yang ada 

di SMA Negeri 2 Bantaeng.  

11. Sarana dan Prasarana 

Sebagaimana lembaga pendidikan pada umunya yang 

menyediakan layanan pendidikan kepada masyarakat, SMA Negeri 2 

Bantaeng sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang telah 

memadai. Sehingga ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana 

pendidikan pada SMA Negeri 2 Bantaeng dapat dilihat pada tabel berikut:4 

Tabel sarana dan prasarana di SMA Negeri 2 Bantaeng 

NO Ruang 

Jumlah Ruang Kelas yang 

Keterangan 
Baik 

Rusak 

Ringan 

Rusak 

Sedang 

Rusak 

Berat 

1. Ruang Kelas 28     

2. Perpustakaan 1     

3. Lab. Biologi 1     

 
3 Data dari Administrasi (Staf) SMA Negeri 2 Bantaeng 
4 Data dari Administrasi (Staf) SMA Negeri 2 Bantaeng 
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4. Lab. Kimia 1     

5. Lab. Fisika 1     

6. Lab. Computer 1    Kurang 

7. Ruang Guru 1     

8. Ruang Kepala 1     

9. Ruang TU 1     

10. Ruang WAKA 1     

11. Multimedia -     

12. Ruang BK 1     

13. Gudang 1     

14. WC. Siswa 11     

15. WC. Guru 2     

16. Ruang Kesenian 1     

17. UKS 1    Kurang 

18. Lap. Olagraga 1     

19. Lab. Bahasa -     

20. Rumah Kebun 1     

21. Musholah 1     

22. Parkiran 2     

23. Kantin 4     

24. Sekret Pramuka 1     

Sumber: Data SMA Negeri 2 Bantaeng 

12. Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Sumber daya manusia merupakan aset paling penting yang dimiliki oleh 

sebuah lembaga atau instansi demikianpun dengan SMA Negeri 2 Bantaeng. 
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Adapun sumber daya yang ada di SMA Negeri 2 Bantaeng terdiri dari tenaga 

pendidik dan kependidikan yang dapat dilihat pada table berikut.5 

Tabel tenaga pendidik dan kependidikan di SMA Negeri 2 Bantaeng 

No Keterangan Jumlah 

1. Guru Tetap 39 

2. Guru Tidak Tetap 24 

3. Pegawai Tetap 10 

4. Pegawai Tidak Tetap - 

Jumlah 73 

Sumber: Data SMA Negeri 2 Bantaeng 

13. Jumlah Peserta Didik 

Tabel jumlah peserta didik di SMA Negeri 2 Bantaeng 

No Kelas Jumlah 

1. X IPA 128 

2. X IPS 121 

3. X BHS 57 

4. XI IPA 106 

5. XI IPS 84 

6. XI BHS 42 

7. XII IPA 102 

8. XII IPS 78 

9. XII BHS 42 

Jumlah 760 

Sumber: Data SMA Negeri 2 Bantaeng 

 
5 Data dari Administrasi (staf) SMA Negeri 2 Bantaeng 
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B. Perencanaan Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan 

Kepramukaan dalam Meningkatkan Prestasi Nonakademik Peserta Didik di 

SMA Negeri 2 Bantaeng  

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan satu dari banyaknya kegiatan penting 

yang dilakukan dalam suatu lembaga. Melalui kegiatan ekstrakurikuler peserta 

didik bisa mengembangkan potensi serta meraih prestasi pada bidang nonakademik. 

Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang bisa dikata sering mendapatkan prestasi 

dan penghargaan pada bidang nonakademik ialah ekstrakurikuler pendidikan 

kepramukaan. 

Sebuah organisasi bisa dibilang tidak dapat berjalan lancar tanpa ada 

manajemen di dalamnya, sehingga dalam kegiatan ekstrakurikuler diperlukan 

adanya manajemen yang baik. Mengingat bahwa defenisi dari manajemen sendiri 

merupakan sebuah proses dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

evaluasi yang di mana suatu individu atau kelompok bisa bekerjasama untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. 

Sistem manajemen bisa berjalan dengan baik apabila seluruh lapisan dari 

anggota yang terdapat di dalamnya ikut serta dalam mensukseskan apa yang telah 

disepakati. Berangkat dari hal ini maka fungsi dari sebuah perencanaan sangat 

diperlukan.  

Adapun fungsi dari perencanaan secara umum yakni untuk membantu 

berbagai proses pengambilan sebuah keputusan yang paling baik dan paling sesuai 

dengan tujuan utama dari sebuah organisasi sehingga bisa meminimalkan risiko 

atau ketidak pastian suatu tindakan. Dengan adanya perencanaan bisa membantu 

tingkat efektif dan efisien suatu kegiatan. 

Perencanaan merupakan sebuah kegiatan yang bisa dikatakan kegiatan 

yang melihat masa depan dalam hal menentukan kebijakan, prioritas, biaya, 
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aktivitas dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada. Sama halnya 

dengan kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan yang terdapat di SMA 

Negeri 2 Bantaeng.  

Kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan di sana tentu saja 

mengarah pada perencanaan yang telah ditetapkan bersama. Perencanaan yang baik 

bisa dikatakan sebagai sebuah tolok ukur apakah kegiatan yang akan dilaksanakan 

dapat berjalan dengan baik atau tidak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak 

Budianto, S. Pd. selaku WAKA Kesiswaan SMA Negeri 2 Bantaeng. 

“Perencanaan merupakan proses penting yang harus ada dalam setiap 
kegiatan, karena dengan adanya sebuah rencana maka pasti bisa terlihat 
gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya. Sama halnya dalam 
kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan, yang secara garis 
besarَperencanaannyaَbiasanyaَdilakukanَpadaَsaatَrapatَkerja”6 

Hal yang senada diungkapkan oleh bapak Asdar, S. Pd. selaku pembina 

ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan SMA Negeri 2 Bantaeng. 

“Kegiatan tanpa perencanaan maka bisa saya pastikan kegiatan tersebut 
pasti kacau. Maka saya selaku pembina selalu memastikan bahwa disetiap 
kegiatan harus memiliki perencanaan yang matang. Sama halnya dengan 
kegiatan rutin ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan disini, biasanya 
perencanaannya kami lakukan sekali setahun dalam bentuk rapat kerja 
yangَdiikutiَolehَpembinaَdanَanggotaَpramuka”7  

Dari sini dapat dipahami bahwa penekanan terhadap proses perencanaan 

sangat diperhatikan, baik dari atasan sampai bawahan. Sehingga dari adanya 

perencanaan tersebut banyak menuai hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Demikian halnya dengan perencanaan di SMA Negeri 2 Bantaeng tentu saja 

melewati serangkaian fase. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Drs. H. 

Abd. Haris, M.M. selaku kepala sekolah SMA Negeri 2 Bantaeng. 

“Perencanaan dalam kegiatan pendidikan kepramukaan mempunyai 
beberapa step atau tahapan. Yang pertama adalah peserta didik 
mendiskusikan hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dari kepengurusan 
sebelumnya ataupun hal-hal apa saja yang perlu dipertahankan dari 

 
6 Budianto, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan SMA Negeri 2 Bantaeng, 

Wawancara, Bantaeng, 18 April 2022. 
7 Asdar, Pembina Pramuka SMA Negeri 2 Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 12 April 

2022. 
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kepengurusan sebelumnya, apa-apa saja kendalanya, bangaimana cara 
mengatasinya agar dikepengurusan selanjutnya tidak terjadi lagi kejadian 
yang serupa, serta apa saja yang akan mereka laksanakan 
dikepengurusannya mereka di tahun ini. Selanjutnya barulah dilaksanakan 
rapatَkerja”8 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Abdul Aziz selaku salah satu anggota 

pramuka di SMA Negeri 2 Bantaeng. 

“Sebelum mengadakan rapat kerja biasanya kami terlebih dahulu 
dihimbaukan untuk rapat sendiri, yang di mana dalam rapat tersebut 
membahas apa-apaَsajaَyangَharusَkamiَlakukanَkedepannya”9 

Dari penjabaran di atas dapat dipahami bahwa sebelum melakukan 

kegiatan pendidikan kepramukaan maka tiap-tiap anggota pramuka menyuarakan 

apa saja yang menjadi kekurangan serta kelebihan dari kepengurusan sebelumnya, 

membahas apa saja yang menjadi kendala dan seperti apa cara mengatasinya. 

Dengan tujuan untuk memperbaiki apa saja yang kurang dan menyempurnakan apa 

saja yang telah baik. Sehingga ke depannya diharapkan perencanaan tersebut minim 

akan kesalahan serta kendala. 

Kemudian terdapat pula proses saling mengingatkan akan kekurangan 

serta kesalahan dari kepengurusan sebelumnya. Kegiatan saling mengingatkan ini 

tentu saja menjadi ajang untuk saling terbuka antara pembina dan anggota pramuka. 

Sebagaimana yang dituturkan oleh ibu Hasmawati S. Pd. M. Pd. Selaku pembina 

pramuka di SMA Negeri 2 Bantaeng. 

“Dari hasil saling mengingatkan akan kekurangan atau kesalahan dari 
kegiatan di tahun yang lalu maka didapati beberapa kekurangan, antaranya 
di tutupnya sekolah dikarenakan Covid-19, hal ini sangat berdampak besar 
terhadap perencanaan yang telah dilakukan karena hal-hal yang 
seharusnya telah tercapai pada kepengurusan sebelumnya jadi terkendala 
jadi pada kepengurusan ini saya rasa beberapa perencanaan yang ada pada 
kepengurusan sebelumnya akan diambil lagi. Selanjutnya dana, sumber 
dana yang terbatas cukup menjadi kendala juga disetiap tahunnya, karena 
meskipun perencanaan telah sempurna dan matang tapi bila tidak ada dana 
maka tentu saja akan lain ceritanya, misalnya kami merencanakan 
perkemahan di luar daerah dengan tujuan agar anggota lebih mengenal 

 
8 H. Abd. Haris, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 20 

April 2022. 
9 Abdul Azis, Anggota Pramuka di SMA Negeri 2 Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 16 

April 2022. 
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alam dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diberikan, serta agar 
anggota juga tidak merasakan kejenuhan. Kegiatan seperti ini tentu 
membutuhkan dana yang cukup besar dan ada beberapa juga program 
kerjaَkamiَyangَtidakَditerimaَdikarenakanَkurangnyaَdana”10 

Hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad Jabrik sebagai salah satu 

anggota pramuka di SMA Negeri 2 Bantaeng. 

“Kendala paling menonjol disetiap kegiatan yang kami laksanakan itu ada 
tiga, yang pertama kurangnya dana, yang kedua kurangnya dukungan dari 
orang tua dan juga kendaraan. Tidak sediki teman-teman saya mengeluh 
mengenai izin dari orang tua dan juga kendala kendaraan karenakan kami 
latihannya dari siang sampai sore dan ada beberapa anggota pramuka yang 
rumahnya cukup jauh dari sekolah dan tranportasi yang digunakan ke 
sekolah itu pete-pete. Biasanya kalau sudah sore pete-pete sudah jarang 
ada yang tinggal di terminal, hal tersebut cukup berdampak bagi sebagian 
teman-teman saya karena harus izin pulang lebih awal agar bisa dapat 
kendaraan untuk pulang yang tentu saja menyebabkan mereka selalu 
ketinggalanَmateri”11 

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Aliya Ananda sebagai salah satu 

anggota pramuka di SMA Negeri 2 Bantaeng. 

“Iya, izin dari orang tua dan juga kendaraan selalu menjadi salah satu dari 
banyaknya kendala yang kami rasakan, kalau ada kegiatan pendidikan 
kepramukaan seperti perkemahan yang mengharuskan kami bermalam di 
lokasi perkemahan. Beberapa orang tua teman saya dan termasuk saya 
cukup sulit mendapatkan izin karena mungkin orang tua kami khawatir 
akan keselamatan kami, selain itu juga orang tua kami juga khawatir 
mengenai akan kesibukan kami di pramuka. Mereka takut kami lupa 
belajar, lupa buat tugas sekolah dan juga lupa akan kesehatan kami”12 

Dari sini dapat dipahami bahwa memang pada dasarnya masih terdapat 

beberapa kendala yang cukup berpengaruh besar terhadap perencanaan yang 

dilakukan, yaitu kurangnya sumber dana, izin orang tua dan kendaraan. Salah satu 

hal yang cukup disayangkan oleh para pembina ialah kurangnya sumber dana 

karena memang kegiatan pendidikan kepramukaan merupakan kegiatan yang 

membutuhkan dana yang tidak sedikit.  

 
10 Hasmawati, Pembina Pramuka SMA Negeri 2 Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 13 

April 2022. 
11 Ahmad Jabrik, Anggota Pramuka di SMA Negeri 2 Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 

16 April 2022. 
12 Aliya Ananda, Anggota Pramuka di SMA Negeri 2 Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 

16 April 2022. 
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Baik dari segi akomodasi, transportasi, konsumsi dan masih banyak lagi. 

Sehingga tidak jarang para pembina harus mengeluarkan dana pribadi sendiri demi 

tercapainya tujuan yang diinginkan. Bahkan sampai para peserta didikpun juga ikut 

berkontribusi seperti melakukan pengumpulan uang iuran. 

Selain itu juga masih ada kendala mengenai izin orang tua dan juga 

kendaraan. Hal tersebut juga sangat disesalkan oleh beberapa pereta didik karena 

tidak jarang dari meraka ada yang tidak dapat ikut serta dibeberapa kegiatan 

pendidikan kepramukaan karena terkendala oleh izin orang tua dan juga kendaraan. 

Untungnya peserta didik yang mendapat juara dalam perlombaan yang 

diikutinya tetap diberikan reward oleh pihak sekolah baik dalam bentuk piagam dan 

lainnya. Hal tersebut menjadi salah satu penyemangat tersendiri bagi perserta didik 

yang ikut serta dalam kegiatan pendidikan kepramukaan. Hal ini selaras dengan apa 

yang dituturkan oleh bapak Budianto, S. Pd. selaku WAKA Kesiswaan SMA 

Negeri 2 Bantaeng. 

“Tentu ada reward atau penghargaan yang kami berikan, meskipun sedikit 
tapi saya lihat hal tersebut cukup membuat semangat para peserta didik 
tetapَmenyala”13 

Hal serupa juga dikemukakan oleh bapak Drs. H. Abd. Haris, M.M. selaku 

kepala sekolah SMA Negeri 2 Bantaeng. 

“Setiap peserta didik yang ikut berpartisipasi dalam lomba kegiatan 
pendidikan kepramukaan kami berikan reward atau hadiah meski itu 
hanya dalam bentuk piagam tapi tidak jarang juga kami memberikannya 
dalam bentuk materi (uang). Tujuannya agar peserta didik yang ikut serta 
dalam kegiatan tersebut lebih bersemangat lagi. Saya juga selaku kepala 
sekolah selalu memberikan dukungan ataupun dorongan kepada peserta 
didik yang ikut dalam kegiatan pendidikan kepramukaan berupa 
dukungan moral dan apresiasi dari saya pribadi”14 

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Lisa Baso sebagai salah satu anggota 

pramuka di SMA Negeri 2 Bantaeng. 

 
13 Budianto, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan SMA Negeri 2 Bantaeng, 

Wawancara, Bantaeng, 18 April 2022. 
14 H. Abd. Haris, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 20 

April 2022. 
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“Setiap kami mendapat juara atau mengikuti lomba ada reward atau 
hadiah yang diberikan ke kami. Yang tentu saja selain merasa bangga 
karena bisa mendapatkan penghargaan juga menjadi motivasi bagi saya 
pribadi untuk lebih semangat dan tekun lagi dalam mengembangkan bakat 
yangَsayaَmiliki”15 

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa peserta didik yang 

ikut serta dalam kegiatan pendidikan kepramukaan mendapatkan dukungan penuh 

dari seluruh masyarakat sekolah, yang berupa piagam sampai materi (uang). 

Dengan harapan agar perserta didik yang ikut serta dalam kegiatan pendidikan 

kepramukaan bisa lebih bersemangat lagi dalam latihannya. 

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional, kunci 

utamanya terletak pada proses rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan. 

Demikian halnya ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan SMA Negeri 2 

Bantaeng, untuk mendapat anggota pramuka yang profesional tentu sebelumnya 

telah direncanakan proses rekrutnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu 

Hasmawati S. Pd., M. Pd. selaku pembina pramuka di SMA Negeri 2 Bantaeng. 

“Setiapَtahunnyaَtentuَterjadiَyangَnamaَperekrutanَanggotaَbaru,َyangَ
mana itu dilakukan dengan cara mensosialisasikan kegiatan pramuka pada 
peserta didik baru, penyebaran informasi atau brosur, pengambilan dan 
pengumpulan formulir, mengikuti LDK 1 sebagai syarat untuk menjadi 
tamu ambalan, selanjutnya dilaksanakan lagi LDK 2 sebagai syarat untuk 
menjadiَanggotaَpramuka”16  

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa adapun proses 

perekrutan anggota pramuka di SMA Negeri 2 Bantaeng, yakni: 

1. Sosialisasi tentang kegiatan pendidikan kepramukaan saat MPLS (Masa 

Pengenalan Lingkungan Sekolah) 

2. Penyebaran informasi penerimaan anggota baru atau tamu ambalam melalui 

media brosur yang ditempel di papan pengumuman sekolah 

3. Pengambilan formulir 

 
15 Lisa Baso, Anggota Pramuka di SMA Negeri 2 Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 16 

April 2022. 
16 Hasmawati, Pembina Pramuka SMA Negeri 2 Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 13 

April 2022.  
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4. Pengumpulan formulir 

5. Mengikuti LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan) 1 sebagai syarat untuk 

menjadi tamu ambalan 

6. Mengikuti LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan) 2 sebagai syarat untuk 

menjadi anggota pramuka 

C. Pengorganisasian Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan 

Kepramukaan dalam Meningkatkan Prestasi Nonakademik Peserta Didik di 

SMA Negeri 2 Bantaeng  

Pengorganisasian adalah fungsi kedua dalam manajemen, 

pengorganisasian merupakan kegiatan mengalokasikan dan mengkombinasikan 

sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada 

pembagian dan spesialiasi pekerjaan disini, di mana masing-masing bagian harus 

mengetahui dengan jelas apa yang harus dilakukan. 

Dalam organisasi, persiapan struktur organisasi sangat penting sehingga 

setiap orang dalam organisasi harus mengetahui tanggung jawab, tugas, dan 

berwenang dengan tepat. Seperti halnya fungsi perencanaan, fungsi 

pengorganisasian juga sama pentingnya.  

Mengingat ini memastikan tujuan organisasi memang dapat dicapai. 

Pengorganisasian memuat koordinasi baik dalam bagian maupun antar bagian 

organisasi. Akibatnya, pekerjaan yang dilakukan tiap bagian berkesinambungan 

satu sama lain.  

Pada intinya pengorganisasian adalah suatu proses untuk merancang 

struktur formal, mengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau 

pekerjaan di antara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai 

dengan efisien. Sebagaimana yang dituturkan oleh ibu Hasmawati S. Pd. M. Pd. 

Selaku pembina pramuka di SMA Negeri 2 Bantaeng. 
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“Terdapatَ 46 peserta didik yang ikut bergabung dalam ekstrakurikuler 
pendidikan kepramukaan, 12 anggota putra dan 34 anggota putri, yakni 
24 calon bantara dan 22 anggota bantara. Setiap anggota memiliki peran 
dan tanggung jawabnya masing-masing yang telah diatur dalam struktur 
organisasi.”17 

Hal yang senada diungkapkan oleh bapak Asdar, S. Pd. selaku pembina 

ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan SMA Negeri 2 Bantaeng. 

“Sebelumَmelaksanakanَperencanaanَyangَtelahَditetapkanَdibentuk tim 
kerja terlebih dahulu atau struktur organisasinya. Misalnya, ketika kami 
mau melaksanakan perkemahan, nah tentu sebelum itu ada tim kerja dulu 
yangَmenjadiَpenanggungَjawabَdanَjugaَmengaturَjalannyaَacaraَitu”18 

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa ekstrakurikuler 

pendidikan kepramukaan di SMA Negeri 2 Bantaeng telah melakukan 

pengorganisasian agar perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya bisa 

dilaksanakan dengan efektif. 

D. Pelaksanaan Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan 

Kepramukaan dalam Meningkatkan Prestasi Nonakademik Peserta Didik di 

SMA Negeri 2 Bantaeng  

Pelaksanaan merupakan tahapan yang sangat wajib dilakukan, karena 

pada dasarnya buat apa perencanaan yang sudah matang jika akhimya hanya 

menjadi wacana karena memang tidak adanya sebuah tindakan pelaksanaan. 

Pelaksanaan juga merupakan bagian dari realisasi dari proses perencanaan yang 

telah ditentukan.  

Tahap inilah yang memang menjadi tolok ukur dari berhasil tidaknya 

suatu perencanaan yang sudah ditentukan yang nantinya dapat dilihat dari hasil 

evaluasi. Sebaik apapun perencanaanya dapat menjadi rumusan yang tidak ada 

gunanya jika tahap ini tidak terlaksana. 

 
17 Hasmawati, Pembina Pramuka SMA Negeri 2 Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 13 

April 2022. 
18 Asdar, Pembina Pramuka SMA Negeri 2 Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 12 April 

2022. 
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Begitu tahap perencanaan sudah baik dan matang, maka pelaksanaan 

kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah dicanangkan. Memang 

tidak menutup kemungkinan pada tahap pelaksanaan terjadi beberapa kendala 

diluar dugaan, akan tetapi ketika sudah direncanakan akan kegiatan tersebut dapat 

meminimalisir kendala yang akan ditemui, sehingga nantinya akan ada opsi 

altematif yang biasanya akan mengarah kepada tujuan utama. Oleh karena itu, 

pelaksanaan wajib dilakukan sesuai dengan prosedur perencanaan yang ditetapkan 

sehingga akan menuai hal yang maksimal. 

Pelaksanaan program ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan di SMA 

Negeri 2 Bantaeng ialah terkait dengan program kerja kepramukaan. Program kerja 

kepramukaan merupakan bentuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan 

oleh seluruh anggota pramuka.  

Kegiatan program kerja pendidikan kepramukaan ini lebih kepada melatih 

peserta didik akan kemampuannya baik kemampuan motorik maupun kemampuan 

sensorik sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Budianto, S. Pd. selaku 

WAKA Kesiswaan SMA Negeri 2 Bantaeng. 

“Dengan adanya program kerja pendidikan kepramukaan ini pada 
dasarnya sebagi kegiatan pembelajaran bagi peserta didik khususnya pada 
bidang pendidikan kepramukaan. Sehingga nantinya peserta didik 
diharapkan mampu menjadi professional pada bidang tersebut. 
maksudnya professional itu paling tidak mampu mempertanggung 
jawabkanَapaَyangَtelahَdiembannya”19 

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Lukman S. Pd. selaku Pembina 

pramuka di SMA Negeri 2 Bantaeng. 

“Programَkerjaَyangَdiadakanَdiharapkanَbisaَmembantuَpesertaَdidikَ
untuk meningkatkan potensi yang dimilikinya. Selain itu juga harapannya 
semoga dengan adanya program kerja ini bisa menjadi motivasi bagi 
peserta didik yang bergabung di ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan 
untuk bisa mengikuti dan mendapat juara disemua lomba yang 
diikutinya”20 

 
19 Budianto, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan SMA Negeri 2 Bantaeng, 

Wawancara, Bantaeng, 18 April 2022. 
20 Lukman, Pembina Pramuka SMA Negeri 2 Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 12 April 

2022. 
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Dari apa yang telah disampaikan oleh bapak Budianto, S. Pd. selaku 

WAKA Kesiswaan SMA Negeri 2 Bantaeng dapat dipahami bahwa memang 

kegiatan pendidikan kepramukaan ini lebih difokuskan kepada kualitas peserta 

didik dalam bidang kepramukaan dan memang memiliki tujuan agar peserta didik 

bisa berprestasi dalam kegiatan pendidikan kepramukaan ditiap cabang. Berikut 

merupakan tabel program kerja pendidikan kepramukaan di SMA Negeri 2 

Bantaeng. 

Tabel program kerja ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan  

di SMA Negeri 2 Bantaeng. 

Program 

Kerja 

Kegiatan 

Pendidikan 

Kepramuka

an 

Nama 

Program 
Deskripsi Rincian Materi Keterangan 

Latiahan 

Rutin 

Pramuka 

1. Latihan rutin 

dilaksanakan 

setiap hari 

jumat dimulai 

pukul 13.00 

WIT dan 

diakhiri pukul 

17.00 WIT. 

2. Latihan rutin 

dilaksanakan 

dengan 

pemberian 

materi SKU 

dan SKK 

1. Keagamaan 

2. Sejarah pramuka 

3. Dasa Dharma dan 

Trisatya 

4. Anggaran dasar 

dan anggaran 

rumah tangga 

Gerakan pramuka 

5. PBB dan Upacara 

pramuka 

6. Sandi pramuka 

7. Semaphore 

8. Kompas 

Peserta 

didik 

diharapkan 

mampu dan 

bisa 

menguasai 

materi yang 

diberikan 

dengan 

baik. 
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beserta 

dengan 

praktek 

lapangan 

3. Pemberi 

materi oleh 

Pembina 

pramuka 

9. Pioneering, tali 

temali, macam-

macam ikatan 

10. Tata boga dan 

wirausaha 

11.  Lambang 

Gerakan pramuka 

dan struktur 

organisasi 

kepramukaan 

12.  Musyawarah dan 

mufakat 

13. Tanda jejak, peta 

14. P3K 

15. Penjelajahan dan 

permainan 

pramuka 

16. Lagu wajib dan 

lagu daerah 

17. Kegiatan lain 

yang berupa 

incidental dan 

spontan 

Musyawa

rah 

Ambalan 

Musyawarah 

ambalam adalah 

sebuah forum 

1. Evaluasi masa 

kepengurusan 

Peserta 

didik 

diharapkan 
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tertinggi dalam 

menetapkan 

suatu kebijakan 

dan keputusan 

oleh suatu 

ambalan 

bakti Badan 

Pengurus Harian 

2. Susunan 

pengurus Badan 

Pengurus Harian 

3. Penetapan 

sasaran dan jenis 

program kerja 

4. Agenda lain 

sesuai dengan 

kebutuhan 

ambalan. 

bisa 

berperan 

aktif dalam 

menyuarak

an 

pendapatny

a 

Kegiatan 

perkemah

an 

1. Kegiatan 

persami 

(perkemahan 

sabtu minggu) 

2. Mengikuti 

kegiatan-

kegiatan hari 

nasional 

Macam-macam 

kegiatan yang ada 

dalam persami: 

1. Penerimaan tamu 

ambalan 

2. Kegiatan 

pelantikan calon 

bantara 

3. Kegiatan 

pelantikan 

bantara 

4. Kegiatan 

pelantikan 

laksana 
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5. Kegiatan 

pelantikan 

pramuka garuda 

6. Kegiatan 

musyawarah 

ambalam 

7. Evaluasi 

8. Latihan dasar 

kepemimpinan 

(LDK) 

9. Ujian SKU dan 

SKK 

10. Penyematan 

TKK 

11. Menjelajah alam 

bebas 

Macam-macam 

kegiatan yang ada 

dalam kegiatan hari 

nasional: 

1. Upacara pramuka 

2. Perlombaan 

3. Penjelajahan 

Kegiatan 

insidental 

Kegiatan ini 

dilaksanakan 

1. Kegiatan 

kunjungan ke 

Peserta 

didik 
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diluar dari 

program yang 

tidak mengikat. 

Kegiatan ini 

dilakukan sesuai 

dengan situasi, 

kondisi dan 

kebutuhan 

anggotan 

ambalam karena 

sakit, bela 

sungkawa atau 

kegiatan lain 

sesuai dengan 

undangan 

2. Mengikuti 

kegiatan yang 

berasal dari luar 

ambalam 

(KWARAN, 

KWARCAB, 

KWARDA, 

KWARNAS dan 

ambalam lain) 

diharapkan 

bisa 

bersikap 

siap 

disegala 

keadaan 

Sumber: Dari Pembina Pramuka SMA Negeri 2 Bantaeng 

Dari tabel di atas dapat peneliti menarik kesimpulan bahwa program kerja 

yang direncanakan oleh SMA Negeri 2 Bantaeng merupakan program kerja yang 

mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas peserta didik dalam berprestasi, 

terlebih pada kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan ini. Sebagaimana 

hal yang diungkapkan oleh bapak Drs. H. Abd. Haris, M.M. selaku kepala sekolah 

SMA Negeri 2 Bantaeng. 

“Dengan adanya program kerja dari ekstrakurikuler pendidikan 
kepramukaan ini mengindikasikan akan keseriusan dari pihak pembina 
untuk meningkatkan kualitas dari peserta didik yang ikut bergabung di 
dalamnya. Harapannya semoga peserta didik yang ikut bergabung dalam 
ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan ini memiliki kualitas yang lebih 
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baik ketimbang yang tidak ikut misalnya dalam bidang kepemimpinan, 
tanggungَjawab,َkekompakan,َsolidaritasَdanَlainَsebagainya”21 

Dari pendapat di atas dapat kita lihat bahwa memang program kerja yang 

ditetapkan selalu kembali pada usaha peningkatan prestasi nonakademik peserta 

didik, serta dengan adanya program kerja yang jelas diharapkan agar materi-materi 

yang diperoleh nantinya oleh peserta didik lebih berbobot dan juga dapat dikuasai. 

Hal tersebut juga dibenarkan oleh bapak Lukman S. Pd. selaku pembina 

pramuka di SMA Negeri 2 Bantaeng. 

“Kegiatan yang diprogramkan mestinya kegiatan yang bisa diknikmati 
dan memiliki pembelajaran di dalamnya. Makanya kami selalu 
mengusahakan agar kegiatan yang terprogram tidak bertabrakan atau 
menggangguَjamَbelajarَpesertaَdidik”22 

Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Sri Wahyuni selaku anggota 

pramuka di SMA Negeri 2 Bantaeng. 

“Alhamdulillah, sejauh ini belum ada kegiatan kepramukaan yang 
bertabrakan atau sampai mengganggu jam pembelajaran. Karena memang 
rata-rata jadwalnya itu selalu di hari-hari libur sekolah. Kalaupun ada 
jadwal yang bertabrakan dengan kegiatan kami, biasanya disiasati dengan 
meminjam catatan teman dan bertanya ke guru yang bersangkutan apabila 
ada yang tidakَdimengerti.َJadiَsemuanyaَtetapَberjalanَdenganَbaik”23 

Dari sini dapat kita ketahui bahwa program kerja yang diadakan 

diusahakan yang di dalamnya ada permainan dan pembelajaran sekaligus, agar 

peserta didik tidak jenuh dan merasa senang tetap latihan pada jam di mana 

seharusnya mereka istirahat tidur siang.  

Selain memperhatikan kegiatan apa saja yang harus dilaksanakan, juga 

memperhatikan penentapan jadwal-jadwal kegiatan pendidikan kepramukaan 

dengan tujuan agar kegiatan pendidikan kepramukaan tidak bertabrakan atau 

sampai mengganggu kegiatan proses pembelajaran peserta didik.  

 
21 H. Abd. Haris, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 20 

April 2022. 
22 Lukman, Pembina Pramuka SMA Negeri 2 Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 12 April 

2022. 
23 Sri Wahyuni, Anggota Pramuka di SMA Negeri 2 Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 

16 April 2022. 
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Sikap disiplin merupakan kesadaran seseorang untuk mau dan mampu 

mengendalikan diri serta mematuhi aturan atau nilai-nilai yang telah disepakati, 

yang berkaitan dengan aturan maupun norma-norma yang berlaku dalam diri 

sendiri maupun dalam lingkungan sosial.  

Peserta didik di SMA Negeri 2 Bantaeng yang ikut bergabung dalam 

ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan tentu saja memiliki sikap yang lebih 

disiplin terlebih apabila meraka menerapkan dengan baik dan tepat kode 

kehormatan pramuka yakni trisatya dan dasadarma yang merupakan hal pembeda 

di ekstrakurikuler lainnya. Pernyataan ini selaras dengan apa yang disampaikan 

oleh ibu Sri Octaviani, S. Pd. selaku pembina pramuka di SMA Negeri 2 Bantaeng. 

“Pesertaَ didikَ yangَ ikutَ bergabungَ dalamَ ekstrakurikulerَ pendidikanَ
kepramukaan memiliki ciri khasnya sendiri, maksudnya mereka selalu 
lebih memperhatikan cara berpakaiannya, datang tepat waktu, lebih 
disiplin dan tentuَsajaَdapatَdiandalkan”24 

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Budianto, S. Pd. selaku WAKA 

Kesiswaan SMA Negeri 2 Bantaeng. 

“Yangَsayaَlihatَpesertaَdidikَyangَikutَbergabungَdalamَekstrakurikulerَ
pendidikan kepramukaan lebih disiplin baik dalam kelas maupun di luar 
kelas. Disetiap kelas di sekolah ini ada yang namanya absen sholat dan 
dari apa yang saya lihat anggota pramuka jarang ada yang alfa sholatnya 
kecuali memang dia tidak hadir ke sekolah. Prestasi mereka juga bagus 
baik dari segi akademik maupun nonakademiknya, ini terbukti dari rata-
rata anggota pramuka pasti masuk peringkat sepuluh besar di kelas dan 
mereka juga sering ikut lomba baik itu tingkat kecamatan sampai 
kabupaten”25 

Berdasar pada wawancara di atas dapat dilihat bahwa prestasi peserta 

didik yang ikut bergabung dalam ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan cukup 

baik, baik dari segi prestasi akademik maupun nonakademiknya. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Suci Grasella selaku anggota pramuka di SMA Negeri 2 

Bantaeng. 

 
24 Sri Octaviani, Pembina Pramuka SMA Negeri 2 Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 25 

April 2022. 
25 Budianto, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan SMA Negeri 2 Bantaeng, 

Wawancara, Bantaeng, 18 April 2022. 
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“Alhamdulillah kami cukup sering mendapat juara di tingkat kecamatan, 
kami pernah mendapat juara umum di perlombaan perkemahan 17 
Agustus yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan, pernah juga 
mendapatkanَjuaraَduaَlombaَsemaphoreَdiَtingkatَkabupaten”26 

E. Evaluasi Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan 

dalam Meningkatkan Prestasi Nonakademik Peserta Didik di SMA Negeri 2 

Bantaeng  

Faktor kritis yang berhubungan dengan keberhasilan sebuah organisasi 

ialah kemampuan untuk mengukur seberapa baik para anggota dalam bekerja atau 

berkarya. Untuk memastikan apakah pelaksanaan sebuah kegiatan organisasi telah 

mencapai standar atau bahkan melampaui tujuan yang telah ditetapkan maka perlu 

dilakukan yang namanya evaluasi kinerja.  

Evaluasi sering kali disamakan dengan penilaian, yaitu suatu proses 

menetapkan nilai, kualitas, atau status dari suatu objek, orang atau benda. Evaluasi 

merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur berhasil atau tidaknya 

suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan evaluasi juga merupakan bagian 

dari usaha untuk melihat dan memahami seberapa besar tingkat pencapaian yang 

sudah didapatkan dalam kegiatan tersebut. 

Dalam kegiatan evaluasi kita juga bisa melihat sejauh mana program 

kegiatan yang terlaksana berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 

sebelumnya. Bentuk kegiatan evaluasi juga mampu mengorientasikan tindak lanjut 

yang akan menjadi suatu acuan bagi pihak pembina pramuka atau bahkan kepala 

sekolah dalam menyikapi hal-hal yang terjadi. 

Apakah kegiatan tersebut sudah berjalan sesuai yang diharapkan, dan 

apakah pada kegiatan tersebut terdapat masalah yang pada akhirnya tentu akan 

dicarikan solusi-solusi yang bisa meminimalisir kesalahan yang terjadi dengan 

 
26 Suci Grasella, Anggota Pramuka di SMA Negeri 2 Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 

16 April 2022. 
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memberikan hukuman atau sanksi serta mengapresiasi bentuk-bentuk kegiatan 

yang telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Terkait dengan kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh tim Pembina 

pramuka di SMA Negeri 2 Bantaeng sendiri cukup bervariasi. Sebagaimana dengan 

apa yang di ungkapkan oleh bapak Lukman, S. Pd. selaku pembina pramuka di 

SMA Negeri 2 Bantaeng. 

“Evaluasi yang dilaksanakan disini ada tiga macam, ada yang dilakukan 
secara spontan artinya ketika kami para pembina melihat ada perilaku dari 
anggota pramuka yang melenceng akan kami tegur secara langsung tanpa 
ada jadwal tertentu. Selanjutnya biasanya dilakukan setiap bulan 
dimingguَkeempatَakhirَbulanَdanَjugaَadaَyangَsekaliَsetahun”27 

Hal ini juga didukung dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Budianto, 

S. Pd. selaku WAKA Kesiswaan SMA Negeri 2 Bantaeng. 

“Orientasi dari evaluasi yang dilakukan oleh Pembina pramuka disini 
tidak boleh terlepas dari materi-materi yang telah diajarkan. Jadi peserta 
didik memang dituntut untuk bisa menguasai bentuk materi yang telah 
diajarkan oleh para pembina pramuka. Yang mana memang terdapat 
beberapa standar yang dijadikan sebagai patokan peserta didik tersebut 
dinilai cukup untuk memenuhi kriteria peserta didik tersebut dinyatakan 
lulus”28 

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami, bahwa kegiatan evaluasi 

adalah sebuah ajang di mana peserta didik akan dievaluasi atau dimonitoring secara 

lebih intens dan terarah. Dengan adanya evaluasi yang memang standar 

kelulusannya telah ditetapkan bersama akan lebih memudahkan bagi para pembina 

pramuka dalam memberikan penilaian yang menyatakan apakah peserta didik 

tersebut lulus atau tidak. 

“Evaluasi itu harus sering dilaksanakan dan memang wajib adanya untuk 
dilaksanakan yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan 
kepramukaan, yang pertama itu ada evaluasi bulanan. Nah dievaluasi 
bulanan ini didalamnya terdapat evaluasi akan materi-materi yang telah 
diajarkan oleh Pembina, untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta 
didik terhadap materi-materi yang telah diajarkan. Evaluasi ini biasanya 

 
27 Lukman, Pembina Pramuka SMA Negeri 2 Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 12 April 

2022. 
28 Budianto, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan SMA Negeri 2 Bantaeng, 

Wawancara, Bantaeng, 18 April 2022. 
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dilakukan di minggu keempat akhir bulan, Adapun materi evaluasinya 
tidak jauh-jauhَdariَapaَyangَdiajarkanَatauَmengarahَpadaَSKUnya”29 

Dari hasil wawancara dengan ibu Sri Octaviani, S. Pd. selaku pembina 

pramuka di SMA Negeri 2 Bantaeng dapat dipahami bahwa evaluasi bulanan yang 

dilakukan tidak jauh dari materi-materi yang diberikan sebelumnya, yang di mana 

standar kelulusannya adalah harus menempuh standar kelulusan umum (SKU). 

Kegiatan pramuka yang sudah dilaksanakan juga selalu memiliki materi-materi 

yang sesuai dengan program kerja yang telah disepakati bersama. Sehingga peserta 

didik akan mudah mempelajari materi yang akan diujikan. 

Kemudian bukan hanya evaluasi bulanan, terdapat juga evaluasi tahunan. 

Yang pelaksanaannya dilakukan setiap akhir tahun. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh bapak Asdar, S. Pd. selaku pembina pramuka di SMA Negeri 2 

Bantaeng. 

“Evaluasi akhir tahun yang dilakukan berupa bentuk kegiatan pelaksanaan 
ujian yang wajib diikuti oleh seluruh anggota pramuka. Materi dari ujian 
tersebut merupakan keseluruhan dari kegiatan pramuka ditahun tersebut. 
Adapun materi-materinya bersifat kepemimpinan, kedisiplinan, 
pengetahuan, daya cakap, keterampilan dan masih banyak lagi dan dari 
hasil ujian dalam setahun tersebut akan menjadi pertimbangan dalam 
proses penilaian peserta didik dalam setahun itu. Meskipun memang juga 
ada beberapa faktor diluar dari hasil ujian tersebut yang menjadi 
pertimbangan tersendiri seperti keaktifan peserta didik dalam mengikuti 
kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan itu juga memiliki 
pengaruhَdalamَpenilaian”30 

Hal senada juga diungkapkan oleh Evy Wandini Sahrir selaku anggota 

pramuka di SMA Negeri 2 Bantaeng. 

“Evaluasinya berisi tentang materi-materi yang diberikan sebelumnya 
yang sesuai dengan program kerja serta yang ada di SKU. Evaluasi ini 
wajib diukuti karena memang menjadi salah satu penilaian untuk kenaikan 
tingkat”31 

 
29 Sri Octaviani, Pembina Pramuka SMA Negeri 2 Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 25 

April 2022. 
30 Asdar, Pembina Pramuka SMA Negeri 2 Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 12 April 

2022. 
31 Evy Wandini Sahrir, Anggota Pramuka di SMA Negeri 2 Bantaeng, Wawancara, 

Bantaeng, 16 April 2022. 
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Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa terdapat beberapa 

bentuk evaluasi yang ada dalam kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan 

di SMA Negeri 2 Bantaeng. Di antaranya evaluasi tidak terjadwal atau spontan, 

evaluasi bulanan dan juga evaluasi akhir tahun. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan sebagaimana 

yang telah peneliti uraikan di atas, mengenai manajemen kegiatan ekstrakurikuler 

pendidikan kepramukaan dalam meningkatkan prestasi nonakademik peserta didik 

di SMA Negeri 2 Bantaeng. Sehingga ditariklah beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan manajemen kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan 

dalam meningkatkan prestasi nonakademik peserta didik di SMA Negeri 2 

Bantaeng, yaitu: 

a. Mengidentifikasi masalah terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler pendidikan 

kepramukaan terkait dengan kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi. 

Adapun kekurangan-kekurangan tersebut di antaranya kurangnya sumber dana. 

b. Kegiatan rapat kerja yang diikuti oleh pembina pramuka dan seluruh anggota 

pramuka yang di mana hasil dari rapat tersebut dapat menjadi perencanaan yang 

resmi dan wajib diikuti oleh seluruh pembina dan anggota pramuka. 

2. Pengorganisasian manajemen kegiatan ekstrakurikuler pendidikan 

kepramukaan dalam meningkatkan prestasi nonakademik peserta didik di 

SMA Negeri 2 Bantaeng, dilaksanakan dengan baik terbukti dengan adanya 

struktur organisasi kerja. 

3. Pelaksanaan manajemen kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan 

dalam meningkatkan prestasi nonakademik peserta didik di SMA Negeri 2 

Bantaeng, dilakukan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dalam 

rapat kerja tahunan. 
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4. Evaluasi manajemen kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan 

dalam meningkatkan prestasi nonakademik peserta didik di SMA Negeri 2 

Bantaeng, yaitu: 

a. Evaluasi bulanan yaitu evaluasi yang ditunjukan kepada seluruh anggota 

pramuka terkait dengan materi-materi yang telah diajarkan oleh Pembina 

pramuka untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik akan materi 

yang telah diberikan. 

b. Evaluasi tahunan yaitu evaluasi akhir tahun yang di mana berupa kegiatan 

pelaksanaan ujian terkait materi-materi yang telah diterima selama setahun dan 

sekaligus sebagai syarat kenaikan tingkat. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dan sebagai 

keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dalam penelitian ini, maka peneliti akan 

mengemukakan beberapa implikasi dalam penelitian ini sebagai harapan yang ingin 

dicapai sekaligus kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut: 

1. Pengevaluasian seharusnya dilaksanakan setiap kegiatan yang sudah 

berlangsung selesai, jadi tidak perlu menunggu selama enam bulan atau 

akhir tahun. 

2. Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi pembina dan seluruh 

anggota pramuka serta pihak sekolah. Membenahi diri sehubungan dengan 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan dalam 

meningkatkan prestasi nonakademik peserta didik.  
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