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PENGELOLAAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PRAMUKA 

DI SD NEGERI 2 NGARAP-ARAP KABUPATEN GROBOGAN 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
 

 

Abstrak.Tujuan penelitian ini mendiskripsikan: 1) Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler 

Pramuka; 2) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka; 3)  Pengawasan kegiatan 

ekstrakurikuler Pramuka; di SD Negeri 2 Ngarap-arap Kabupaten Grobogan. Jenis 

penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Subjek penelitian adalah 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri 2 Ngarap-arap.Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan: 1) Perencaaan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dilaksanakan 

pada awal tahun pelajaran, dimulai dengan penyusunan program, pihak yang terkait 

dalam perencaan program kegiatan ekstrakurikuler Pramuka adalah Guru sekaligus 

Pembina Pramuka, Ketua Gugus depan, dan Kamabigus sekaligus sebagai Kepala 

Sekolah, dan Orang Tua Siswa; 2) Pelaksanaan  kegiatan  ekstrakurikuler  Pramuka di SD 

Negeri 2 Ngarap-arap dilaksanakan sejak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kegiatan 

tersebut terdiri atas latihan rutin (mingguan) dan penjelajahan.Latihan rutin dilaksanakan 

seminggu sekali; 3) Pengawasan kegiatan ektrakurikuler Pramuka dilakukan sebagai 

sarana dalam penjaminan kualitas keterlaksanaan ektrakurikuler Pramuka. Kepala sekolah 

sebagai Kamabigus bertindak sebagai pengawas Internal yang ikut terlibat dalam 

pelaksanaan kegitan ekstrakurikuler Pramuka. 

Kata Kunci: perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, ekstrakurikuler pramuka 

 

Abstract. The purpose of this study describe: 1) The planning of extracurricular activities 

Scouting; 2) The implementation of extracurricular activities Scouting; 3) The 

supervision of extracurricular activities Scouting; inSD Negeri 2 Ngarap-arap 

Grobogan. This research uses a qualitative research approach. The subject of research is 

the implementation of extracurricular activities scouts in SD Negeri 2 Ngarap-arap. Data 

was collected through interviews, observation, and documentation. The results showed: 

1) The activities of planning extracurricular activities Scouts held at the beginning of the 

school year, starting with the preparation of the program, those involved in planning the 

program of extracurricular activities Scouting is a teacher as well Scoutmaster, 

Chairman of the Cluster front, and Kamabigus as well as the Principal, and People 

parents; 2) Extracurricular activities Scouts in SD Negeri 2 Ngarap-arap implemented 

since grade 1 to grade 6. The event consists of an exercise routine (weekly) and 

exploration. Exercise regularly held once a week; 3) Monitoring Scout extracurricular 

activities carried out as a means of quality assurance keterlaksanaan ektrakurikuler 

Scouts. The principal as Kamabigus act as a watchdog Internal became involved in the 

implementation of the extracurricular activity of Scouting. 

Keywords:planning, implementation, monitoring, extracurricular scout 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak 
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mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan 

negara. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

kehidupan seseorang karena melalui pendidikan seseorang dapat 

meningkatkan kecerdasan, keterampilan, mengembangkan potensi diri, 

membentuk pribadi yang bertanggung jawab, serta kreatif.Upaya 

meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia, Departemen Pendidikan 

Nasional yang tertuang dalam rencana strategis (RENSTRA) Depdiknas 

menekankan bahwa perspektif pembangunan pendidikan tidak hanya untuk 

mengembangkan aspek intektual saja melainkan juga watak, moral, sosial dan 

fisik peserta didik, atau dengan kata lain menciptakan manusia Indonesia 

seutuhnya.(Depdiknas, 2013: 15). 

Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan dalam mewujudkan 

pendidikan yang bermutu adalah kegiatan ekstrakurikuler.Tujuannya adalah 

agar siswa memiliki kreatifitas dan pengetahuan tambahan yang berkaitan 

dengan mata pelajaran yang diterima pada jam-jam belajar (Utami, 2002: 

4).Kegiatan ekstrakulikuler di sekolah-sekolah menjadi wadah bagi siswa 

untuk mengembangkan diri mereka dalam meningkatkan kemampuan atau 

ketrampilan di berbagai bidang sesuai minat dan bakat masing-masing siswa. 

SD Negeri 2 Ngarap-Arap telah melaksanakan berbagai kegiatan 

ekstrakurikuler, baik wajib maupun pilihan, di antaranya rebana, mata 

pelajaran, tenis meja dan pramuka. Dari kegiatatan ekstrakurikuler tersebut 

pelaksanaannya masih terdapat berbagai masalah.Contohnya dalam 

ekstrakurikuler Pramuka, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di 

SD Negeri 2 Ngarap-Arap berjalan belum maksimal, padahal ekstrakurikuler 

Pramuka adalah ekstrakurikuler wajib.Dari pengamatan yang dilakukan 

peneliti semua peserta anak didik yang mengikuti ekstrakurikuler Pramuka 

hanya 80% siswa saja yang mengikuti setiap minggunya.Hal tersebut 

memberikan gambaran tentang tingkat kedisiplinan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler Pramuka yang belum tertanam secara maksimal. 

Berdasarkan konteks penelitian yang dikemukakan, maka yang menjadi 

fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 
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berikut:1) Bagaimanakah perencanaan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di 

SD Negeri 2 Ngarap-Arap Kabupaten Grobogan?; 2) Bagaimanakah 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di SD Negeri 2 Ngarap-Arap 

Kabupaten Grobogan?; 3) Bagaimanakah pengawasan kegiatan 

ekstrakurikuler Pramuka di SD Negeri 2 Ngarap-Arap Kabupaten Grobogan?. 

Sehubungan dengan fokus permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut:1) Untuk mendeskripsikan 

perencanaan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di SD Negeri 2 Ngarap-arap 

Kabupaten Grobogan; 2) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler Pramuka di SD Negeri 2 Ngarap-arap Kabupaten Grobogan.; 

3) Untuk mendeskripsikan pengawasan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di 

SD Negeri 2 Ngarap-arap Kabupaten Grobogan. 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.Sutama 

(2012: 38) mengemukaan penelitian deskriptif kualitatif diartikan sebagai 

penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara 

sistematis sesuai dengan apa adanya. Sementara Sugiyono (2015: 1) 

mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan 

untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data melalui triangulasi yakni menggunakan berbagai 

teknik pengumpulan data secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan 

hasil penelitian bukan menekankan pada generalisasi tetapi makna.Penelitian 

ini berusaha mengkaji, menguraikan dan mendeskripsikan data-data 

pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka di SD Negeri 2 Ngarap-Arap 

Kabupaten Grobogan yang dilihat dari kegiatan ektrakurikuler sesuai dengan 

tujuan Ekstrakurikuler Pramuka, faktor pendukung dalam pelaksanaan, dan 

hambatan dalam pelaksanaanya, yang disajikan dalam bentuk deskripsi 

berupa kata-kata. 

Penelitian ini bertempat di SD Negeri 2 Ngarap-Arap Kabupaten 

Grobogan, yang terletak di jalan Pemuda Rt 04 Rw 01 Dusun Krajan Desa 

Ngarap-arap Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. Tempat penelitian 
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merupakan Sekolah Dasar Negeri di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten 

Grobogan, UPTD Pedidikan Kecamatan Ngaringan. Tempat penelitian 

berjarak + 30 km dari pusat kota di Kabupaten Grobogan, lebih jelas tempat 

penelitian dapat dilihat di google map melalui koordinat -7.056752, 

111.207765.Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil sekitar 

bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2016.Waktu tersebut dipilih 

karena pada periode tersebut kegiatan pramuka di sekolah dasar sedang pada 

masa banyak aktivitas sehingga peneliti bisa memanfaatkan sebagai waktu 

pengamatan. 

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang 

dikemukakan (Sugiyono, 2015: 91) terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data 

(data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan 

(conclusion drawing/verification). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

Hasil kajian yang dijabarkan adalah data wawancara, observasi dan 

dokumentasi penelitian mengenai pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

Pramuka di SD Negeri 2 Ngarap-arap Kabupaten Grobogan. Dalam 

pembahasan ini akan diuraikan hasil analisis data wawancara, observasi, dan 

dokumentasi mengenai pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di SD 

Negeri 2 Ngarap-arap Kabupaten Grobogan. 

Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan kepramukaan adalah aktivitas 

belajar kemandirian secara progresif untuk pemuda/pemudi dalam 

mengembangkan kemampuan diri secara utuh.Kegiatan kepramukaan 

dapat mencakup aspek moral, mental, emosional, spiritual, intelektual, 

dan fisik.Kepramukaan memberikan bekal kemampuan diri bagi individu 

maupun dalam kehidupan bermasyarakat.  Kepramukaan secara lebih 

luas dimaksudkan sebagai tahapan pembinaan yang berkelanjutan untuk 

pemuda dan pemudi, sebagai pribadi maupun masyarakat tujuannya 

adalah menjadikan mereka sebagai manusia yang mandiri, peduli, 
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bertanggung jawab dan berpegang teguh pada nilai dan norma 

bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 

Hasil Wawancara menjelaskan dasar pelaksanaan kegiatan 

pramuka yang dilaksanakan sejak usia kelas 1 SD, ini dimaksudkan agar 

sikap dan karakter kemandirian siswa tertanam sejak dini. Pelaksanaan 

pramuka diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang lebih, yang 

tidak didapat siswa di dalam kelas. Melalui kegiatan pramuka siswa 

mampu mengujikan pengetahuan di dalam kelas. 

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan ekstrakurikuler 

Pramuka di kelas I dan II ialah untuk mewujudkan visi dan misi SD 

Negeri 2 Ngarap-arap.Visi SD Negeri Ngarap-arap berbunyi, 

“Terwujudnya generasi muda yang sehat, cerdas, kompetitif, peduli 

lingkungan berlandaskan imtaq dan ipteks.Sedangkan misi SD Negeri 2 

Ngarap-arap berbunyi,Mengembangkan sumber daya secara maksimal 

dalam rangka mempersiapkan siswa di era global”. Hal tersebut sejalan 

dengan tujuan dalam Gerakan Pramuka yaitu membentuk kepribadian 

yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, 

disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki 

kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta 

melestarikan lingkungan hidup. 

Perencanaan terhadap kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di SD 

Negeri 2 Ngarap-arap.Penyusunan program ekstrakurikuler Pramuka di 

SD Negeri 2 Ngarap-arap direncanakan dengan memerhatikan Syarat 

Kecakapan Umum (SKU) Siaga.Siswa kelas I dan II merupakan masa 

pengenalan Pramuka, sehingga perencanaan program lebih memerhatikan 

SKU Siaga Mula.Yahnda/Bunda menyusun materi kegiatan latihan rutin 

sesuai dengan SKU Siaga Mula.Setelah menyusun materi kegiatan 

latihan rutin, Yahnda/Bunda mengonsultasikan hal tersebut kepada 

Pembina Gudep. Kemudian Yahnda/Bunda dan Pembina Gugus Depan 

melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa kelas I. Sosialisasi yang 
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dilakukan adalah mengenai seragam Pramuka dan materi kegiatan latihan 

rutin. 

Sebelum pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di  SD 

Negeri 2 Ngarap-arap, pihak sekolah terlebih dahulu menyiapkan 

program terstrukstur kegiatan pramuka untuk setiap satu semester atau 

setiap tahunnya.Setiap semester pihak sekolah telah menyiapakan 

rencana kegiatan pramuka selama satu semester kedepan.Hal ini 

bertujuan agar penyampaian materi dapat diberikan secara sistematis dan 

bermanfaat bagi siswa.Persiapan yang dilakukan sekolah dalam 

menunjang pelaksanaan kegiatan pramuka adalah menyiapkan rencana 

kegiatan rutin mingguan dan tahunan melalui program kegiatan pramuka 

yang dilaksanakan di SD Negeri 2 Ngarap-arap seperti latihan rutin 

setiap minggunya, jambore ranting dua tahun sekali, gladian pemimpin 

regu dua tahun sekali, dan perkemahan sabtu minggu. Kegiatan 

ekstrakurikuler juga disesuaikan dengan panduan buku SKU pramuka. 

Pelaksanan kegiatan ektrakurikuler di SD Negeri 2 Ngarap-arap 

diawasi oleh Kepala Sekolah juga dan dikelola oleh pembina pramuka, 

berharap pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka dapat sesuai 

rencana kegiatan. Untuk latihan rutin, pelaksanaan kegiatan 

esktrakurikuler dilakukan di lingkungan sekitar atau di halaman sekolah. 

Mengenai pelaksanaan ektstrakurikuler pramuka di SD Negeri 2 Ngarap-

arap secara keseluruhan berjalan lancar hanya dalam pelaksanaannya 

masih belum sesuai rencana progam sekolah dan sering terjadi 

keterlambatan dalam pelatihan rutin di setiap mingguannya. Dari hasil 

observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa dalam 

pelaksanaan latihan rutin mingguan pembina tidak mengacu pada progam 

yang sudah disusun oleh pihak sekolah, selain itu pelaksanaan kegiatan 

sering terlambat sehingga pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tidak 

sesuai jadwal. 

Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka memiliki agenda latihan rutin 

tiap minggu yaitu setiap hari jumat pukul 14.00-16.00 dan dilaksanakan 
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di halaman SD Negeri 2 Ngarap-arap.Setiap kali latihan diadakan absensi 

siswa, diantaranya absensi kelas dan tiap regu.Selain kegiatan latihan 

rutin mingguan, SD Negeri 2 Ngarap-arap juga memiliki agenda tahunan 

yang dilaksanakan di akhir semesternya.Pelaksanaan kegiatan pramuka 

di SD Negeri 2 Ngarap-arap berjalan sesuai dengan metode dalam 

Ekstrakurikuler Pramuka.Hal ini nampak dari kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan.Dalam kegiatan latihan rutin yang dilaksanakan setiap 

minggu sekali diikuti oleh hampir seluruh siswa kelas 1 sampai 6 SD 

Negeri 2 Ngarap-arap.Dalam latihan rutin mingguan ini pembina 

pramuka sudah menggunakan metode Kepramukaan.Dalam kegiatan 

pembelajaran siswa cukup antusias dengan dibentuknya regu kemudian 

diberi tugas secara mandiri. 

Hasil observasi yang dilaksanakan peneliti selama latihan rutin 

mingguan berlangsung sejak 7 Oktober sampai 28 Oktober 2016 dapat 

diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di SD 

Negeri 2 Ngarap-arap belum sesuai dengan program yang telah disusun 

pihak sekolah. Akan tetapi pembina maupun pembantu pembina pramuka 

SD Negeri 2 Ngarap-arap menggunakan metode Kepramukaan  yang 

menyenangkan. Hal ini nampak dari cara pembina memberikan tugas 

kepada siswa untuk dikerjakan dan dilaksankan secara beregu, kegiatan 

dilakukan di alam terbuka yaitu di halaman sekolah, sistem satuan 

terpisah untuk putra dan untuk putri, ini menunjukan metode pengajaran 

menggunakan metode Kepramukaan. 

Untuk tetap menjaga kualitas pelaksanaan ekstrakurikuler Pramuka 

tahapan pengawasan merupakan hal yang berperan penting agar mutu 

dapat terjamin serta Visi dan Misi pelaksanaan Pramuka tetap 

terlaksana.Dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di SD Negeri 2 

Ngarap-arap telah melaksanaan pengawasan untuk menjaga mutu 

pelaksanaan Pramuka. 

Pengawasan kegiatan ekstrakurikuler di lakukan secara:Internal, 

oleh Kepala Sekolah dan Eksternal oleh pihak yang secara 
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struktural/fungsional memiliki kewenangan membina kegiatan 

ekstrakurikuler yang dimaksud. Pengawasan eksternal yang dimaksudkan 

adalah Pengawas Sekolah.  

3.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka merupakan 

dasar adanya ekstrakurikuler Pramuka yang dilaksanakan di setiap jenjang 

sekolah, termasuk SD Negeri 2 Ngarap-arap.Selain itu adanya Visi dan 

Misi SD Negeri 2 Ngarap-arap juga memperkuat dibentuknya program 

ekstrakurikuler Pramuka sejak kelas 1 sampai dengan kelas 6.Perencanaan 

Program adalah salah satu langkah yang disusun oleh  sekolah dan 

pembina pramuka, agar pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di SD 

Negeri 2 Ngarap-arap berjalan lancar dan sesuai dengan rencana kegiatan 

yang dibuat diawal tahun pelajaran. 

Dari hasil penelitian melalui observasi peneliti menemukan banyak 

kejuaraan yang diperoleh pramuka siaga dan penggalang dari pangkalan 

SD Negeri 2 Ngarap-arap, diantaranya adalah pada tahun 2014 sebagai 

Tergiat 1 Pesta Siaga putri tingkat Kwartir Ranting (Kwarran) Ngaringan, 

pada tahun 2015 sebagai Tergiat 1 Pesta siaga putra tingkat Kwarran 

Ngaringan, dan pada tahun 2016 dalam kegiatan Pesta siaga tidak 

mendapatkan satupun kejuaraan, namun pada tahun yang sama pada 

kegiatan Jambore Ranting yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 

tanggal 3 September 2016 di Lapangan Desa Truwolu, Pramuka 

penggalang putra dan putri memperoleh piala lagi sebagai tergiat 2. 

Perencanaan kegiatan Pramuka ini telah dilaksanakan dengan 

melibatkan banyak pihak. Pihak-pihak tersebut antara lain, Pembina 

Siaga, Pembina Penggalang, Ketua Gugus depan, dan Kepala Sekolah. 

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muchtar Riyanto 

(2012) di mana penyusunan rencana program dan pembiayaan dilakukan 

dengan melibatkan kepala sekolah, wali kelas, dan guru-guru.Pada 

penyusunan rencana program ekstrakurikuler Pramuka, wali kelas terlibat 

secara langsung dalam pembuatannya, karena wali kelas adalah salah satu 
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pembina dalam pelaksanaan ekstrakurikuler Pramuka.Perencanaan 

program tersebut sesuai dengan penjelasan dari Pusat Pengembangan 

Tenaga Kependidikan (2014: 31-33) yang menyebutkan bahwa 

perencanaan program kegiatan ekstrakurikuler Pramuka yang mutlak 

diperlukan meliputi: program kerja kegiatan Pramuka, rencana kerja 

anggaran kegiatan Pramuka, program tahunan, program semester, silabus 

materi kegiatan Pramuka, rencana pelaksanaan kegiatan, dan kriteria 

penilaian kegiatan. 

Penyusunan program ekstrakurikuler Pramuka kelas 1 sampai 

dengan kelas 6 direncanakan dengan memerhatikan Syarat Kecakapan 

Umum (SKU) Siaga dan Penggalang di sesuaikan dengan kebutuhan 

gugus depan. Siswa kelas 1 dan 2 yang merupakan masa pengenalan 

Pramuka, diberikan perencanaan program yang lebih memerhatikan SKU 

Siaga Mula. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Nirmawaty S. Sayiu (2013) bahwa program latihan mingguan dapat 

disusun berdasarkan silabus Syarat Kecakapan Umum (SKU), indikator 

pencapaian Syarat Kecakapan Khusus (SKK), standar kompetensi 

keterampilan pramuka di alam terbuka, dan kebutuhan gugus depan. 

Kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di kelas 1 sampai dengan kelas 6 

di SD Negeri 2 Ngarap-arap terdiri atas latihan rutin (mingguan) dan 

penjelajahan. Latihan rutin dilaksanakan seminggu sekali.Pada saat 

pemberian materi dalam latihan rutin terdapat penempuhan SKU dan 

pemberian materi selingan.Sedangkan penjelajahan merupakan salah satu 

kegiatan di luar sekolahan.Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari 

Rachel Pasternak (2013) bahwa kegiatan luar sekolah mampu 

memberikan suasana belajar yang menyenangkan sehingga tidak 

menimbulkan kejenuhan. 

Latihan rutin dilaksanakan seminggu sekali, yaitu pada hari Jumat 

mulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 16.00.Latihan rutin dibuka 

dengan adanya upacara pembukaan latihan.Salah satu kegiatan 
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penggalang yang telah dilaksanakan di SD Negeri 2 Ngarap-arap pada 

hari Jumat, tanggal 9 November 2016 adalah penjelajahan. 

Pengawasan kegiatan ektrakurikuler Pramuka dilakukan sebagai 

sarana dalam penjaminan kualitas keterlaksanaan ektrakurikuler 

Pramuka.Hal ini sejalan dengan pendapat Ghorbani (2013) yang 

menyebutkan bahwa Pengawasan yang intensif terhadap aktifitas 

pembina dapat meningkatkan kinerjanya.Bentuk pengawasan program 

ekstrakurikuler pramuka meliputi buku administrasi, sarana prasarana, 

pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang diperoleh setelah melakukan 

kegiatan. 

4. PENUTUP 

Kegiatan perencaaan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dilaksanakan 

pada awal tahun pelajaran, dimulai dengan penyusunan program.SD Negeri 2 

Ngarap-arap merupakan pioner dalam melaksanakan kegitan ekstrakurikuler 

Pramuka sejak dini di Kecamatan Ngaringan. Pihak yang terkait dalam 

perencaan program kegiatan ekstrakurikuler Pramuka adalah Guru sekaligus 

Pembina Pramuka, Ketua Gugus depan, dan Kamabigus sekaligus sebagai 

Kepala Sekolah, dan Orang Tua Siswa. Dengan melibatkan banyak fihak 

kegiatan Pramuka di SD Negeri 2 Ngarap-arap dapat berjalan sesuai dengan 

harapan. 

Kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di SD Negeri 2 Ngarap-arap 

dilaksanakan sejak kelas 1 sampai dengan kelas 6.Kegiatan tersebut terdiri 

atas latihan rutin (mingguan) dan penjelajahan.Latihan rutin dilaksanakan 

seminggu sekali.Sedangkan penjelajahan merupakan salah satu kegiatan di 

luar sekolahan.Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler telah dilaksanakan sesuai 

dengan jadwal dan pembagian tugas pembimbingan pada awal tahun 

pelajaran. Namun ketika akan menghadapi acara tertentu kegiatan 

ektrakurikuler Pramuka lebih diintensifkan kegiatannya. 

Pengawasan kegiatan ektrakurikuler Pramuka dilakukan sebagai sarana 

dalam penjaminan kualitas keterlaksanaan ektrakurikuler Pramuka. Kepala 

sekolah sebagai Kamabigus bertindak sebagai pengawas Internal yang ikut 
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terlibat dalam pelaksanaan kegitan ekstrakurikuler Pramuka. Sedangkan 

Pengawas Sekolah bertindak sebagai Pengawas Eksternal. Bentuk pengawasan 

program ekstrakurikuler pramuka meliputi buku administrasi, sarana 

prasarana, pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang diperoleh setelah melakukan 

kegiatan. 
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