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Pendidikan kepramukaan termasuk salah satu kegiatan yang mendukung tercapaiannya 

tujuan pendidikan agama Islam. Tetapi banyak pihak yang tidak mengetahui bahwa kegiatan 

kepramukaan itu banyak memiliki kesesuaian dengan pendidikan agama Islam. Bahkan pihak 

sekolahpun banyak yang tidak mengetahuinya apalagi masyarakat. Mereka beranggapan bahwa 

pramuka hanyalah soal tepuk dan bernyanyi, memang tidak semua pihak sekolah tidak megetahui, 

ada sebagian sekolah yang mengetahui dan bahkan mendukung. Tetapi kebanyakan dukungan yang 

diberikan masih belum menyeluruh. Selain itu, masalah juga muncul dari orang tua wali siswa 

terkadang ada yang melarang anaknya untuk mengikuti kegiatan pramuka karena mereka belum 

mengetahui dan memahami manfaat mengikuti kegiatan pramuka. Padahal dalam kegiatan pramuka 

siswa diajarkan dan dilakukan, maka dari itu kegiatan pramuka sangat mendukung untuk 

penanaman nilai agama. Penelitian ini, ingin mencari kesesuaian kegiatan ektrakurikuler pramuka 

dengan pendidikan agama Islam, agar beberapa pihak yang tidak mendukung kegiatan pramuka tau, 

bahwa kegiatan pramuka bukan hanya selalu tentang tepuk dan bernyanyi tetapi ada nilai 

pendidikan yang di lakukan dalam kegiatan kepramukaan.  

Adapun tujuan penulisan ini adalah : (1) untuk mengetahui ektraskurikuler di SMK NU 1 

Sukodadi. (2) untuk mengetahui relevansi kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan pendidikan 

agama Islam di SMK NU 1 Sukodadi.  

Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang bisa diambil dari subjek. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu, 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan 

dengan pendidikan agama Islam ternyata memiliki relevansi. Mulai dari kegiatan perkemahan akhir 

tahun pelajaran dan orientasi pramuka penerapan kegiatannya sesuai dengan mata pelajaran aqidah 

akhlak kelas XI, kegiatan baksti lingkungan sesuai dengan mata pelajaran qur’an hadits kelas XII, 

dan kegiatan bakti sosial sesuai dengan mata pelajaran qur’an hadits kelas XI. 

 


