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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1.Gambaran Umum  Latar Penelitian

a. Sejarah Berdirinya Madrasah

Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas berdiri sejak 1986 dimulai dengan

menempati 3 unit ruang belajar, 1 unit ruang kantor, dan 1 unit mushola,

dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 3 rombongan belajar (98 peserta

didik). Berdirinya Madrasah ini di prakarsai oleh Persatuan Warga Sungayang

oleh tokoh masyarakat, yaitu; Bapak Badri Karim dan Bapak H. Safri Noer

yang selanjutnya dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlas Jatibaru

Tanjung Bintang. Selanjutnya Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas telah

mengalami perkembangan baik dari jumlah peserta didik, jumlah guru,

maupun jumah sarana dan prasana pendidikan yang dikelolanya.

Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Tanjung Bintang adalah lembaga

pendidikan Islam di bawah naungan Kementian Agama Kabupaten Lampung

Selatan, Provinsi Lampung. Sebagai lembaga pendidikan Islam, Madrasah ini

sangat mengedepankan ciri khas pengelolaan pendidikan secara Islami, baik

dalam kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, maupun kegiatan ekstrakurikulernya.

Penanaman nilai-nilai keagamaan seperti akhlak, budi pekerti, sopan, santun,

menjaga ketertiban, disiplin,aktif belajar, rajin, tekun, bersikap ramah dan

yang lainya merupakan upaya-uapaya pra-kondisi dalam membentuk karakter

peserta didiknya.
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Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Tanjung Bintang dikembangkan

mengarah pada tujuan untuk menjadi madrasah teladan di lingkungan

Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan dengan visi madrasah,

yaitu; “Mendidik Siswa Cerdas, Terampil, dan Berakhlaqul Karimah

Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Guna mewujudkan cita-cita tersebut

diterapkan strategi pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan maju, serta

mengembangkan ekstrakurikuler berbasis keagamaan. Sejalan dengan gerakan

nasional pendidikan karakter yang digalakkan oleh pemerintah, di lembaga ini

juga berupaya mengembangkan nilai-nilai karakter sebagai penguatan dari

penanaman nilai-nilai keagamaan yang sudah ada. Komitmen yang sudah

terbentuk dari segenap pengelola madrasah dalam membentuk karakter peserta

didik memberi dampak positif pada kemajuan dan segenap prestasi yang telah

diraihnya serta menjadi  lembaga penyelenggara Pendidikan Agama Islam

yang mendapat kepercayaan masyarakat.

b. Identitas Madrasah

Tabel 4.1. : Identitas Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Tanjung Bintang1

No Identitas Madrasah
1 Nama Madrasah Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas
2 Alamat Madrasah Desa Jatibaru, Kecamatan Tanjung Bintnag
3 Telpon/Hp 085278718224
4 Status Madrasah Swasta
5 Akreditasi B
6 Luas Lahan/Tanah 5000 M2
7 Status Kepemilikan Milik Sendiri
8 Kepala Madrasah Waluyo, S. Ag.
9 Tingkat Pendidikan S1 PAI
10 Masa Kerja 13 tahun

1 Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Tanjung Bintang,16 Pebruari 2017
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Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Tanjung Bintang dibawah naungan

Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlas Jatibaru Tanjung Bintang berdarkan

Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0033012.AH.01.04. Tahun 2016.

c. Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah

Visi madrasah merupakan rencana stategis untuk mewujudkan tujuan

madrasah secara efektif dan efisien.

1) Visi

Mendidik Siswa Cerdas, Terampil, dan berakhlaqul Karimah Berlandaskan

Iman dan Taqwa.2

2) Misi

a) Melaksanakan bimbingan dan latihan secara intensif sehingga siswa

berprestasi,

b) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga

siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya,

c) Mewujudkan suasana kekeluargaan dan Islami sehingga tercipta suasana

belajar yang menyenangkan.

3) Tujuan

a) Mewujudkan kegiatan belajar yang aktif dan kreatif,

b) Menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan karakter dan

teknologi yang mampu menjadi dasar perkembangan anak didik,

c) Menjadi madrasah yang tertib administrasi, tertib belajar mengajar, baik

intra maupun ekstrakurikuler yang konsisten,

d) Menjadi madrasah teladan di lingkungan Kementerian Agama

Kabupaten Lampung Selatan.

2 Dokumen Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 16 Pebruari 2017
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Dari visi, misi, dan tujuan Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Tanjung

Bintang secara jelas telah menunjukkan bahwa lembaga ini berkomitmen

untuk mewujudkan nilai-nilai dasar karakter yang baik bagi peserta didiknya,

dan bagi semua warga madrasah yang secara bersama-sama mengarah pada

pencapaian tujuan madrasah maupun tujuan pendidikan nasional.

d. Struktur Organisasi dan Pengelola Madrasah

1) Struktur Organisasi

Gambar 4.1: Struktur Organisasi Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Tanjung

Bintang Tahun Pelajaran 2016/2017.3

----- ------

---------------------

Keterangan:                                  garis komando

---------------------- garis koordinasi

Struktur Organisasi Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Tanjung

Bintang merupakan gambaran pembagian kewenangan dan tugas yang

3 Dokumen Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 16 Pebruari 2017
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menjadi tanggungjawabnya, serta menggambarkan garis instrukri dan

koordinasi sesuai dengan tugas, kewenagan yang menjadi tanggungjawab

masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Madrasah

Tsanawiyah Al-Ikhlas Tanjung Bintang.

2) Pengelola Madrasah

Tabel 4.2 : Pengelola MadrasahTsanawiyah Al-Ikhlas Tanjung Bintang

Tahun Pelajaran 2016/2017.4

No Nama Jabatan L/P Pendidikan
1 Waluyo, S. Ag. Kepala Madrasah L S1
2 Sugeng Sujoko, S. Ag. Wk. Kurikulum L S1
3 Yopi Permana, S. Pd. Wk. Kesiswaan L S1
4 Adi Purwanto, S. Ag. Wk. Sar-prasarana L S1
6 Anggorowati, S. Pd. Kepala Tata Usaha P S1
7 Azridayanti, S. Ag. Bendahara P S1
8 A.Mu’anafi H, S.Kom. Ka. Lab. Komputer L S1
9 Riyanti Anggraeni,S.Pd. Ka. Lab. IPA P S1
10 Nur Hayati, S. Si. Ka. UKS P S1
11 Amin Supriyani, S. Pd. Pustakawan P S1

e. Kurikulum dan Kegiatan Ekstrakurikuler

Kurikulum yang diterapkan di Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas

Tanjung Bintang adalah Kurikulum 2013, yang secara khusus memiliki

muatan pendidikan agama yang lebih banyak dibanding dengan kurikulum di

sekolah-sekolah umum.

1) Struktur Kurikulum

Tabel 4.3: Struktur Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Tanjung

Bintang Tahun Pelajaran 2016/2017.5

No Mata Pelajaran Jumlah Jam
A 1 Pendidikan Agama Islam

a. Al-Qur’an-Hadits 2
b. Akidah-Akhlak 2

4 Dokumen Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 16 Pebruari 2017
5 Dokumen Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 16 Pebruari 2017
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c. Fikih 2
d. Sejarah Kebudayaan Islam 2

2 Pendidikan Pancasila dan Kewrganegaraan 3
3 Bahasa Indonesia 6
4 Bahasa Arab 3
5 Matematika 5
6 Ilmu Pengetahuan Alam 5
7 Ilmu Pengetahuan Sosial 4
8 Bahasa Inggris 4

B 1 Seni Budaya 3
2 Pendidikan Jasmani Olahraga & Kesehatan 3
3 Prakarya 2

2) Kegiatan Ekstrakurikuler

Tabel 4.4: Kegiatan Ekstrakurikuler di Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas
Tanjung Bintang Tahun Pelajaran 2016/2017.6

No Bentuk Kegiatan Jml. Peserta Pembina
1 P. Kepramukaan 350 M. Zainul &Mey Rossa
2 Baca Tulis Qur’an 53 Jasrul Puteh &Eni J.
3 Muhadharah/Rohis 91 Minarti, S.Pd.&Aftri
4 Minat Komputer 300 A.Mu’anafi H,S.Kom & Tim.

5 Hasta karya 67 Emilia & Krisnawati
6 Drum band 80 Yopi Permana & Doni Yufo
7 Fulsal 118 Munzayin & Suroto
8 Voli1 Bal 28 Andri Jihan & Mustofa
9 Karate 35 Imron &Wulan
10 Tekwondo 28 Imron &Meldayani

f. Peserta Didik

Tabel 4.5: Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Tanjung Bintang
Tiga Tahun Terakhir.7

Tahun
Pelajaran

Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9
Jumlah

L P L P L P

2014/2015 104 114 94 92 74 91 569

2015/2016 96 93 99 105 84 96 573

2016/2017 103 67 88 92 72 124 546
g. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 4.6 :   Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Al-
Ikhlas Tanjung Tahun Pelajaran 2016/2017.8

6 Dokumen Ekstrakurikuler MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 16 Pebruari 2017
7 Dokumen Peserta Didik MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 16 Pebruari 2017
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No Mata Pelajaran / Tugas
Jenjang Pendidikan

>S1 S1 <S1
1 Pendidikan Agama Islam

a. Al-Qur’an-Hadits √
b. Akidah-Akhlak √
c. Fikih √
d. Sejarah Kebudayaan Islam √

2 Pendidikan Pancasila dan Kn. √
3 Bahasa Indonesia √
4 Bahasa Arab √
5 Matematika √
6 Ilmu Pengetahuan Alam √
7 Ilmu Pengetahuan Sosial √
8 Bahasa Inggris √
9 Seni Budaya √
10 Pend. Jasmani Olahraga & Kes. √
11 Prakarya √
12 Guru BK √
12 TU/Pegawai lainya √
13 MP. Lainya √

Keterangan :   (Guru : 28  Orang), (Staf TU : 4 Orang), (Pegawai : 3 Orang)

h. Sarana dan Prasarana

Tabel 4.7:    Sarana Prasarana di Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Tanjung.9

No Uraian Jumlah unit Kondisi

1 Kantor 2 baik
2 Ruang belajar 13 baik
3 Ruang laboratorium 1 baik
4 Ruang perpustakaan 1 baik
5 Ruang komputer 1 baik
6 Ruang TU 1 baik
7 Ruang UKS 1 baik
8 Ruang BK 1 baik
9 Ruang ibadah/Masjid 1 baik
10 Ruang Osis 1 baik
11 Ruang peralatan 1 baik
12 Lapangan olahraga 1 baik

2. Temuan Penelitian

8 Dokumen Pendidik dan Tenaga Kependidikan MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 16
Pebruari 2017

9 Dokumen Sarara-prasarana MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 16 Pebruari 2017
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a. Perencanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam Pembentukan Karakter

Peserta Didik

Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukkan karakter

peserta didik di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang diketahui setelah peneliti

melakukan wawancara dengan beberapa sumber, melakukan obsevasi terhadap

kegiatan-kegiatan di madrasah, dan memeriksa beberapa dokumen yang

terkait sehingga diperoleh data dan informasi yang relevan. Beberapa unsur

perencaan kegiatan ekstrakurikuler dalam membentuk karakter peserta didik

tersebut terdiri dari; (a) sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, (b)

adanya proses, (c) hasil yang ingin dicapai, dan (d) menyangkut masa depan

dalam waktu tertentu.

Kegiatan ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang

merupakan bagian integral dari  Program Kerja Madrasah.  Hal ini

sebagaimana disampaikan oleh Kepala Madrasah, yakni: “Kegiatan

ekstrakurikuler yang merupakan salah satu dari komponen dalam Program

Kerja Madrasah, praktiknya Waka Kesiswaan yang ditugasi mengatur

pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut”.10

Selanjutnya dalam dokumen I Kurikulum MTs. Al-Ikhlas Tanjung

Bintang, juga diketahui bahwa kegiatan ekstrakurikuler tercantum dalamnya,

yaitu  terdiri dari: (1) Pendidikan Kepramukaan, (2) Baca Tulis Al-Qur’an

(BTQ), (3)  Muhadharah (ROHIS), (4) Minat Komputer, (5) Hastakarya, (6)

Drum band, (7)  Futsal, (8)  Voli bal, (9) Karate, dan  (10) Tekwondo,.11

10 Hasil wawancara dengan Kepala MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 17 Pebruari
2017

11 Dokumen I Kurikulum MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 17 Pebruari 2017
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Berdasarkan dokumen penyusunan program kegiatan ekstrakurikuler di

MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang diketahui bahwa pengembangankegiatan

ekstrakurikulerpilihan di madrasah inidilakukan analisissumber

dayayangdiperlukandalam penyelenggaraankegiatan ekstrakurikuler sebelum

program-program tersebut disusun. Analisis sumber daya yang dilakukan

mencakup komponen; (1) Ketenagaan, (2) Peserta didik, (3) Sarana

prasarana, dan (4) Pembiayaan. Contoh format analisis sumber daya yang

diperlukan sebagaimana terlihat dalam tabel 4.8 berikut ini.

Tabel  4.8:  Contoh Analisis SumberdayaKegiatan Ekstrakurikuler di Mts. Al-

Ikhlas Tanjung Bintang12

ANALISIS SUMBERDAYA PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Fungsi dan
Faktornya

Kreteria Kesiapan (kondisi Ideal) Kondisi Nyata

Tingkat
Kesiapan
Faktor
Siap Tidak

(1) (2) (3) (4) (5)
Guru/
Pembina

 Memiliki sertifikat min. KMD Terpenuhi 100% √ -
 Pengalaman membina min. 2 tahun Terpenuhi 100% √ -
 Pengalaman memimpin tim lomba Terpenuhi 100% √ -
 Aktif dalam organisasi Pramuka Terpenuhi 100% √ -
 Dst.

Peserta
didik

 Menyenangi kegiatan kepramukaan Terpenuhi 80% √ -
 Kesiapan mengikti kegiatan Terpenuhi 80% √ -
 Penggalang Ramu/kelas : 7 Terpenuhi 100% √ -
 Penggalang Rakit/kelas : 8 Terpenuhi 100% √ -
 Dst.

Peralatan
atau
Perlengkapan

 Lapangan tempat latihan Terpenuhi 100% √ -
 Sanggar gugus depan, Terpenuhi 100% √ -
 Bendera Merah Putih, Terpenuhi 100% √ -
 Tenda regu Terpenuhi 20% - √
 Dst.

Biaya
Kegiatan

 Biaya kegiatan pembinaan
 Biaya pengadaan perlengkapan,
 Biaya kegiatan lomba
 Biaya partisipasi dari peserta

Terpenuhi 100%
Terpenuhi 100%
Terpenuhi 50%
Terpenuhi 50%

√
√
√
-

-
-
-
√

Rata-rata Kesiapan Faktor 80%

12 Dokumen Kegiatan Ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 17
Pebruari 2017
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Sesuai dengan format dalam tabel 4.8 di atas, diketahui juga dilakukan

analisis sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan ekstrakrikuler

(analisis konteks) terhadap 9 bentuk kegiatan ekstrakurikuler lainya yang

rekapitulasi tingkat kesiapan faktor dari masing-masing kegiatan

ekstrakurikuler tersebut sebagaimana terlihat dalam tabel 4.9 berikut ini.

Tabel  4.9:  Rekapitulasi Tingkat Kesiapan Faktor Kegiatan Ekstrakurikuler di

Mts. Al-Ikhlas Tanjung Bintang Tahun Pelajaran 2016/201713

No Bentuk Ekstrakurikuler Kondisi Nyata

Tingkat
Kesiapan
Faktornya
Siap Tidak

1 Pendidikan Kepramukaan Terpenuhi    80  % √
2 Baca Tulis Al-Qur’an/BTQ Terpenuhi    88  % √
3 Muhadharah/Rohis Terpenuhi    85 % √
4 Minat Komputer Terpenuhi    78  % √
5 Hasta karya Terpenuhi    90 % √
6 Drum band Terpenuhi    90 % √
7 Fulsal Terpenuhi    77 % √
8 Voli1 Bal Terpenuhi    84 % √
9 Karate Terpenuhi    79 % √
10 Tekwondo Terpenuhi    79 % √

Data dalam tabel 4.9 tersebut di atas menunjukkan bahwa berdasarkan

hasil analisis konteks dari masing-masing komponen pada setiap bentuk

kegiatan ekstrakurikuler memiliki tingkat kesiapan faktor yang rata-ratanya

cukup siap, yaitu mulai dari 77% atau lebih. Kondisi nyata ini berarti masing-

masing bentuk kegiatan ekstrakurikuler tersebut memungkinkan untuk dapat

dilaksanakan. Oleh karena itu terdapat 10 bentuk kegiatan ekstrakurikuler

yang disusun dan dilaksanakan di di Mts. Al-Ikhlas Tanjung Bintang Tahun

Pelajaran 2016/2017.

13 Dokumen Kegiatan Ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 17
Pebruari 2017
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Adapun sistematika program kegiatan ekstrakurikuler yang disusun

dan dilaksanakan di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang sebagaimana dapat

dilihat dalam tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4.10 : Sestimatika Program Kegiatan Ekstrakurikuler di Mts. Al-Ikhlas

Tanjung Bintang Tahun Pelajaran 2016/2017.14

PROGRAM I  :

A. RASIONAL
B. TUJUAN
C. DESKRIPSI KEGIATAN

1. Pola Kegiatan
2. Ruang Lingkup Materi
3. Pelaksanaan Kegiatan

D. PENGELOLAAN
E. PEMBIAYAAN
F. PENILAIAN

Sesuai dengan sistematika penyusunan program sebagaimana tertulis

dalam gambar 4.10 diatas, terdapat 10 program kegiatan ekstrakurikuler

dalam pembentukan karakter peserta didik yang disusun dan dilaksanakan di

MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi muatan nilai-nilai pembentuk

karakter pada tiap-tiap program kegiatan ekstrakurikuler dapat diketahui yaitu

terkait dengan; (1) Tujuan, dan (2) Deskripsi Kegiatannya. Usaha-usaha

mewujudkan tujuan maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik secara

langsung maupun tidak langsung akan membentuk karakter peserta ddik.

Untuk memperoleh gambaran tentang program kegiatan ekstrakurikuler yang

memuat rumusan tujuan dan deskrisi kegiatannya  dapat disajikan dalam

uraian berikut.

14 Dokumen Program Kegiatan Ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang,
18 Pebruari 2017
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Tabel 4.11: Tujuan Dan Deskripsi  Kegiatan Pendidikan Kepramukaan di Mts.

Al-Ikhlas Tanjung Bintang Tahun Pelajaran 2016/201715

1. Tujuan Pendidikan Kepramukaan
a. Pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib bertujuan untuk

mengembangkan  potensi,  bakat, minat, kemampuan, kepribadian,
kerjasama dan kemandirian peserta didik secara optimaluntuk
mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

b. Muatan Sikap KI-1, KI-2, dan KI-4 dalam Kurikulum 2013 mencakup:
Beriman,Toleransi, Kebersamaan, Syukur, Disiplin, Tanggung-jawab,
Percaya diri, Berani, Cinta tanah air, Pemaaf, Jujur, Ksatria, Rela
berkorban, Teladan, Demokratis, Cakap, Peduli, Santun, Kritis, Sopan,
Cekatan, Tanggap, Komunikatif, Mndiri, Cermat, Taat aturan, Rasa
ingin tahu, Pantang menyerah, Berpikir logis, Kreatif, Inovatif,
Produktif, Menghargai, Ilmiah, Tekun, Hati-hati, Terbuka, Bijaksana,
Bersahaja, Rasa kebangsaan, Estetis, Gotong-royong, Partisipatif,
Imajinatif, Citra diri, Sadar bahaya, Kerjasama, Berbagi, Sportif.

c. Pendidikan kepramukaan sebagai proses pembentukan kepribadian,
kecakapan hidup, dan akhlak mulia melalui penghayatan dan
pengamalan nilai-nilai kepramukaan.

d. Nilai sikap dan kecakapan pendidikan kepramukaandalam
SKUmencakup;  Keimanan kepada Tuhan YME, Ketakwaan kepada
Tuhan YME, Kecintaan pada alam, Kecintaan kepada sesama manusia,
Kecintaan kepada tanah air Indonesia, Kecintaan kepada bangsa
Indonesia, Kedisiplinan, Keberanian, Kesetiaan, Tolong menolong,
Bertanggungjawab, Dapat dipercaya, Jernih dalam berpikir, Jernih
dalam berkata, Jernih dalam berbuat, Hemat, Cermat, Bersahaja, Rajin,
Terampil.

2. Deskripsi Kegiatan
a. Pola Kegiatan terdri dari;

1) Upacara Pembukaan, 2) Ketrampilan, 3) Upacara Penutupan
b. Ruang Lingkup Materi;

1) Pembukaan
Kegiatan nyata mencakup: a) Berbaris, b) Memimpin, c) Berdoa, d)
Janji, e) Memberi hormat, f) Pengarahan, g) Refleksi, h) Dinamika
kelompok.

2) Kegiatan Inti
Keterampilan Kepramukaan (Scouting Skill), terdiri dari : a)
Pioneering, b)  Mountenering, c) Orientering, d) Camping, e)
Wirausaha, f) Belanegara, g) Teknologi, h) Komunikasi, dst.

3) Penutupan. (Sebagaimana dalam Pembukaan)
c. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Kepramukaan

1) Model blok dilaksanakan pada awal tahun, ekuivalen 36 jam
2) Model aktualisasi semester I/II masing-masing 18 kali pertemuan.

15Dokumen Program Pendidikan Kepramukaan MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 18
Pebruari 2017
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Dari uraian dalam tabel 4.11 di atas dapat diketahui muatan nilai-nilai

pembentuk karakter peserta didik yang terkandung pada Tujuan dan Deskripsi

Kegiatan Pendidikan Kepramukaan yang termuat dalam program kegiatan

ekstrakurikuler yang dilaksanakan di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang Tahun

Pelajaran 2016/2017.

Tabel 4.12: Tujuan Dan Deskripsi  Kegiatan BTQ di Mts. Al-Ikhlas Tanjung

Bintang Tahun Pelajaran 2016/201716

1. Tujuan Kegiatan Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ)
a. Mengenalhuruf-

hurufHijaiyah,meliputihuruftunggaldanhurufsambungdiawal, di
tengahdandi akhir dalamrangkaiankalimat (kata) danjumlah (kalimat);

b. Menulisal-Qur`andengan baikdan benar;
c. Menguasai makharijulhuruf, yaitu  cara mengucapkan atau

mengeluarkanbunyi hurufhijaiyahdenganbenar saat dibaca;
d. Menguasaiilmutajwid,yaitukemampuanmembacaal-

Qur`andenganbaikdan benarsesuaidengankaidah-kaidahmembacaal-
Qur`an; dan

2. Deskripsi Kegiatan
a. Pola Kegiatan

1) Pembukaan, 2) Kegiatan Inti,3 Penutup
b. Ruang Lingkup Materi Kegiatan Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ)

1) Macam-macam metodepembelajaran Al-Qur'an yang digunakan
mencakup; metodeIqro’, metode Al-Baghdady, metode An-
Nahdhiyah, metodeJibril, dan metodeQiro’ati.

2) Materi Baca Tulisal-Quran (BTQ) mencakup;
a) Huruf-HurufHijaiyah
b) Makharijul Huruf
c) Tajwid
d) Surat-suratpendekdanayat-ayatal-Qur`anpilihan.

c. Pelaksanaan Kegiatan BTQ Tahun Pelajaran 2016/2017

No Kegiatan
Bulan Ke

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
1 Huruf-HurufHijaiyah 2 2
2 Menulisal-Qur`an 2 2
3 Makharijul Huruf 2 2
4 Tajwid 2 2
5 Suratdanayatal-Qur`an 2 2
6 Hafalan dan penilaian 2 2

Keterangan : Pada Semester I / II masing-masing 12 kali pertemuan

16 Dokumen Program Kegiatan BTQ di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 18
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Dari uraian dalam tabel 4.12 di atas dapat diketahui muatan nilai-nilai

pembentuk karakter peserta didik yang terkandung pada Tujuan dan Deskrisi

Kegiatan Baca Tulis Al-qur’an (BTQ) di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang

Tahun Pelajaran 2016/2017.

Tabel 4.13 : Tujuan Dan Deskripsi  Kegiatan Muhadharah (ROHIS) di Mts.

Al-Ikhlas Tanjung Bintang Tahun Pelajaran 2016/201717

1. Tujuan Kegiatan Muhadharah (ROHIS)
a. Memberikanpemahaman tentangajaran Islam yang benar
b. Memberikan bekal kepada peserta didik agar mempunyai keberanian

d an mampuberbicara didepan orang banyak.
c. Memberikanbekalteknikdan pesan-pesanberdakwahdenganbaik.
d. Menggali danmenyalurkanpotensi peserta

didikdalambidangmuhadharah.
2.   Deskripsi Kegiatan Muhadharah (ROHIS)

a. Pola Kegiatan
1) Pembukaan,
2) Kegiatan Inti/Penyampaian Materi,
3) Penutup

b. Ruang Lingkup Materi Muhadharah (ROHIS)
1) PengertianMuhadharah
2) PersiapanMuhadharah
3) MempertimbangkanEfekMuhadharah
4) PraktikKegiatanMuhadharah

(a) Aktivitasdimimbar
(b) Pembukaan
(c) Isi Muhadharah
(d) PenutupMuhadharah

c. Pelaksanaan Kegiatan Muhadharah (ROHIS) TP. 2016/2017

No Kegiatan
Bulan Ke

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
1 PengenalanMuhadharah 2 2
2 PersiapanMuhadharah 2 2
3 Pertimbangan EfekMuhadharah 2 2
4 PraktikMuhadharah dan penilaian 2 2
5 PraktikMuhadharah dan penilaian 2 2
6 PraktikMuhadharah dan penilaian 2 2

Keterangan : Pada Semester I / II masing-masing 12 kali pertemuan

17 Dokumen Program Kegiatan Mudhaharah di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 18
Pebruari 2017
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Dari uraian dalam tabel 4.13 di atas dapat diketahui muatan nilai-nilai

pembentuk karakter peserta didik dalam kegiatan pembinaan Muhadharah

(ROHIS)yang terkandung pada Tujuan dan Dekripsi Kegiatannya di MTs. Al-

Ikhlas Tanjung Bintang Tahun Pelajaran 2016/2017.

Tabel 4.14: Tujuan Dan Deskripsi  Kegiatan Pelatihan Komputer di Mts. Al-

Ikhlas Tanjung Bintang Tahun Pelajaran 2016/201718

1. Tujuan Minat Ketrampilan Komputer
a. Mengenal pengertian dan kegunaan perangkat TIK dan

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
b. Mengenal jenis-jenis perangkat keras dan perangkat lunak komputer

beserta fungsinya dan terampil mengoperasikan dasar-dasar
penggunaan komputer.

c. Terampil menggunakan program pengolah kata dan menghasilkan
informasi, serta mengembangkan kemampuannya dalam berkreasi
membuat sebuah karya melalui program pengolah kata.

d. Trampil menggunakan program pengolah angka dan menggunakan
internet untuk belajar.

2.  Deskripsi Kegiatan Minat Ketrampilan Komputer
a.   Pola Kegiatan

1)  Pembukaan, 2)  Kegiatan Inti/Penyampaian Materi, 3)  Penutup
b. Ruang Lingkup Materi (Teori dan Praktik) Komputer

1) Pengenalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
2)  Perangkat keras komputer (alat input)
3)  Perangkat keras komputer (alat output)
4)  Perangkat keras komputer (media penyimpanan)
5)  Perangkat keras komputer (alat proses)
6)  Pengenalan sistem operasi
7)  Pengenalan program aplikasi
8)  Membuat dokumen menggunakan program pengolah kata
9)  Membuat karya dengan program pengolah kata
10)Program pengolah angka (spreadsheet)
11)Pengenalan internet.

c. Pelaksanaan

No Kegiatan
Bulan Ke

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
1 Kelompok I dan II 2 2 2
2 Kelompok III dan IV 2 2 2
3 Kelompok V dan VI 2 2 2
4 Kelompok VII dan VIII 2 2 2 2 2 2
5 Kelompok IX dan X 2 2 2

Keterangan : Masing-masing peserta mengikuti 6 kali pertemuan

18 Dokumen Program Pelatihan Komputer MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 18
Pebruari 2017
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Dari uraian dalam tabel 4.14 di atas dapat diketahui muatan nilai-nilai

pembentuk karakter peserta didik dalam kegiatan pelatihan Minat

Ketrampilan Komputeryang terkandung pada tujuan deskripsi kegiatannya.

Tabel 4.15:  Tujuan Dan Deskripsi  Kegiatan Pelatihan Hastakarya di Mts. Al-

Ikhlas Tanjung Bintang Tahun Pelajaran 2016/201719

1. Tujuan Kegiatan Ketrampilan Hastakarya
a. Pelatihan hastakarya sebagai wahana bagi peserta didik dalam

penyaluran bakat dan minat bidang ketrampilan tangan dan
kewirausahaan.

b. Membentuk sikap dan ketrampilan peserta didik sebagai seorang
pengrajin yang memiliki karakteristik; berbudi pekerti luhur, kerja
keras, disiplin, mandiri, realistis, berpikir positif, bertanggung jawab.

c. Kompetensi yang diharapkan;
1) Menunjukkan perilaku rasa ingin tahu, peduli lingkungan,

kerjasama, jujur, percaya diri, dan mandiri dalam berkarya
prakarya.

2) Memahami dan membandingkan desain karya.
3) Mengidentifikasi dan mendeskripsikan proses pembuatan karya

membuat dan memodifikasi karya.
4) Memahami dan menerapkan prinsip dan proses pembuatan karya.
5) Apresiasi dan kreasi kerajinan dari bahan alam/buatan

2. Deskripsi Kegiatan
a.   Pola Kegiatan

1)   Pembukaan,
2)   Kegiatan Inti/Penyampaian Materi,
3)   Penutup

b.   Ruang Lingkup Materi Ketrampilan Hastakarya
Pengenalan hasta karya, Pembuatan mukena, Kerajinan sarung alat
tulis, Kerajinan kain jarit, Kerajinan kemasan/ bungkus tisu dsb.

c.   Pelaksanaan Kegiatan

No Kegiatan
Bulan Ke

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
1 Pengenalan hasta karya 2 2
2 Pembuatan mukena 2 2
3 Kerajinan sarung alat tulis 2 2
4 Kerajinan kain jarit, batik, dsb 2 2
5 Kerajinan kemasan/ bungkus tisu 2 2
6 Materi tambahan dan penilaian 2 2

Keterangan: Pada Semester I / II masing-masing 12 kali pertemuan

19 Dokumen Program Pelatihan Hastakarya di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 18
Pebruari 2017
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Dari uraian dalam tabel 4.15di atas dapat diketahui muatan nilai-nilai

pembentuk karakter peserta didik dalam kegiatan Ketrampilan

Hastakaryayang terkandung pada tujuan dan Deskripsi Kegiatannya yang

dilaksanaan di Mts. Al-Ikhlas    Tanjung Bintang Tahun Pelajaran 2016/2017.

Tabel 4.16:  Tujuan Dan Deskripsi  Kegiatan Pelatihan Drum band di Mts. Al-

Ikhlas Tanjung Bintang Tahun Pelajaran 2016/201720

1. Tujuan Pelatihan Drum band
a. Tujuan pelaksanaan pembelajaran/pelatihan drum band untuk

menambah wawasan teoritis dan ilmiah bagi peserta didik, dan
pengembangan seni musik pada umumnya.

b. Kompetensi yang diharapkan
1) Menunjukkan perilaku rasa ingin tahu, peduli lingkungan,

kerjasama, jujur, percaya diri, mandiri dalam berkarya seni musik.
2) Menghargai, memiliki kepekaan, bangga pada karya seni musik.
3) Menemukenali/ merasakan keunikan/keindahan karya seni.
4) Memahami keberagaman karya dan nilai seni musik.
5) Memahami teknik dasar seni musik drum band;

(b) Pemahaman tangga nada, dan gerakan majorette
(c) Meningkatkan kemampuan saat pentas
(d) Mengelompokan alat musik serta apresiasi musik drum band,
(e) Pemahaman susunan nada dan pemahaman lagu-lagu nasional.

2.  Deskripsi Kegiatan
a.   Pola Kegiatan; 1)  Pembukaan, 2) Kegiatan Inti, dan 3) Pengakhiran
b. Ruang Lingkup Materi Drum band

1) Teori Dasar Perkusi; Durasi : Satu kali latihan penuh. (min. 2 Jam)
2) Teori Musik Dasar; Durasi pengajarandiberikan dalam 2 kali

pertemuan masing-masing 45 menit tiap 3 point.
4)   Gripping (Cara Pegang); Durasi setelah langkah A dan B

dilewati,1 kali pertemuan latihan penuh
5)   Stroking (Cara Pukul); Durasi pertemuan untuk keseluruhan

materi dasar ini adalah 2 bulan dengan asumsi latihan dilakukan 2
kali dalam seminggu yang tiap latihannya memakan waktu efektif
kurang lebih dua jam.

c.  Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan selama 6 bulan, 1 minggu 2 kali pertemuan
( + 24 kali pertemuan )

20 Dokumen Program Pelatihan Drum band di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 18
Pebruari 2017
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Dari uraian dalam tabel 4.16di atas dapat diketahui muatan nilai-nilai

pembentuk karakter peserta didik dalam kegiatan pelatihan Drum bandyang

terkandung pada Tujuan Deskripsi Kegiatannya yang termuat dalam program

kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di Mts. Al-Ikhlas Tanjung

Bintang Tahun Pelajaran 2016/2017.

Tabel 4.17:  Tujuan Dan Deskripsi  Kegiatan Pelatihan Futsal di Mts. Al-

Ikhlas Tanjung Bintang Tahun Pelajaran 2016/201721

1. Tujuan Pelatihan Futsal
a. Kegiatan ekstrakurikuler futsaldiselenggarakan dengantujuan untuk

mengembangkanpotensi,bakat,minat,
kemampuan,kepribadian,kerjasama, dan kemandirian peserta didik
secaraoptimaldalam rangkamendukung pencapaian tujuan pendidikan.

b. Program latihan futsal merupakan penguatan materi pendidikan
jasmami, olahraga dan kesehatan dalam kurikulum 2013

c. Kompetensi Inti mencakup; (1) Sikap spiritual (menghargai dan
menghayati ajaran agama yang dianutnya), (2) Sikap sosial
(menghargai dan menghayati perilaku; jujur,  disiplin, santun,
percaya diri,  peduli, dan bertanggung jawab), (3) Ketrampilan
(menunjukkan keterampilan secara; kreatif , produktif,  kritis,
mandiri,  kolaboratif, dan komunikatif)

d. Kompetensi yang diharapkan; (1) Memahami konsep, mempraktikkan
keterampilan gerak fundamental, variasi dan kombinasi permainan
futsal, (2) Menunjukkan perilaku sportif, bertanggung jawab,
menghargai perbedaan, toleransi, bekerja sama, dan disiplin, (3)
Mengamalkan perilaku sportif, bertanggung jawab, menghargai
perbedaan, toleransi, bekerja sama,disiplin, dan menerima kekalahan
dengan sikap positif dan mengekspresikan kemenangan dengan wajar.

2. Deskripsi Kegiatan
a.  Pola Kegiatan; 1)  Pemanasan, 2) Kegiatan Inti, dan 3) Pendinginan
b.  Ruang Lingkup Materi Pelatihan Futsal

1) Dasar-Dasar Futsal, yaitu; (a) Speed/kecepatan, (b) Fast moves (c)
Tactics, (d) Formations, (e) Defending/pertahanan dan menyerang,

2) Materi Latihan, antara lain; (a) Drible, (b) Passing, (c) Shooting,(d)
Menahan Bola,(e) Formasi, f) Permainan, (g) Perwasitan.

c. Pelaksanaan Pelatihan Futsal
Kegiatan ekstrakulikuler futsal di selenggarakan selama 8 bulan dari
minggu ke-2 bulan Juli sampai bulan Oktober dan minggu ke-1 bulan
November sampai bulan Pebruari. Volume kegiatan; semester I dan II
masing-masing 12 kali pertemuan.

21 Dokumen Program Pelatihan Futsal di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 18
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Dari uraian dalam tabel 4.17 di atas dapat diketahui muatan nilai-nilai

pembentuk karakter peserta didik dalam kegiatan pelatihan Futsalyang

terkandung pada Tujuan dan Deskripsi Kegiatannya yang dilaksanakan di Mts.

Al-Ikhlas    Tanjung Bintang Tahun Pelajaran 2016/2017.

Tabel 4.18: Tujuan Dan Deskripsi  Kegiatan Pelatihan Voli bal di Mts. Al-

Ikhlas Tanjung Bintang Tahun Pelajaran 2016/201722

1. Tujuan Pelatihan Voli Bal
a. Kegiatan ekstrakurikuler inidiselenggarakan dengantujuan untuk

mengembangkanpotensi,bakat,minat,
kemampuan,kepribadian,kerjasama, dan kemandirian peserta didik
secaraoptimaldalam rangkamendukung pencapaian tujuan
pendidikan.

b. Program latihan voli bal merupakan penguatan materi pendidikan
jasmami, olahraga dan kesehatan dalam kurikulum 2013.

c. Kompetensi Inti; (1) Sikap spiritual (menghargai dan menghayati
ajaran agama yang dianutnya), (2) Sikap sosial (menghargai dan
menghayati perilaku; jujur,  disiplin,  santun,  percaya diri,  peduli,
dan bertanggung jawab), (3) Ketrampilan (menunjukkan
keterampilan secara; kreatif, produktif,  kritis,  mandiri,  kolaboratif,
komunikatif)

d. Kompetensi yang diharapkan; (1) Memahami konsep, mempraktikkan
keterampilan gerak fundamental, variasi dan kombinasi keterampilan
gerak permainan voli bal, (2) Menunjukkan perilaku sportif,
bertanggung jawab, menghargai perbedaan, toleransi, bekerja sama,
dan disiplin, (4) Mengamalkan perilaku sportif, bertanggung jawab,
menghargai perbedaan, toleransi, bekerja sama,disiplin, dan
menerima kekalahan dengan sikap positif dan mengekspresikan
kemenangan dengan wajar.

2. Deskripsi Kegiatan
a.  Pola Kegiatan; 1)  Pemanasan, 2) Kegiatan Inti, dan 3) Pendinginan
b.  Ruang Lingkup Materi Pelatihan Voli Bal

1) Sistem Pelatihan (latihan fisik umum, latihan fisik secara khusus)
2)  Latihan Kelenturan
3)  Latihan Kecepatan (speed)
4)  Latihan Daya Tahan (endurance)
5)  Teknik Dasar (Servis, Passing, Smash, Membendung/blocking)

c.  Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan ekstrakulikuler voli bal di selenggarakan selama 8 bulan
dari minggu ke-2 bulan Juli sampai minggu ke-4 bulan Oktober dan
minggu ke-1 bulan November sampai minggu ke-4 bulan Pebruari.

22 Dokumen Program Pelatihan Voli bal di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 18
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Volume; semester I dan II masing-masing 12 kali pertemuan.

Dari uraian dalam tabel 4.18di atas dapat diketahui muatan nilai-nilai

pembentuk karakter peserta didik dalam kegiatan pelatihan Voli balyang

terkandung pada Tujuan dan Deskripsi Kegiatannya yang dilaksanakan di Mts.

Al-Ikhlas    Tanjung Bintang Tahun Pelajaran 2016/2017.

Tabel 4.19:  Tujuan Dan Deskripsi  Kegiatan Karate di Mts. Al-Ikhlas Tanjung

Bintang Tahun Pelajaran 2016/201723

1. Tukuan Pelatihan Karate
a. Kegiatan ekstrakurikuler inidiselenggarakan dengantujuan untuk

mengembangkanpotensi,bakat,minat,
kemampuan,kepribadian,kerjasama, dan kemandirian peserta didik
secaraoptimaldalam rangkamendukung pencapaian tujuan pendidikan.
Program latihan teknik dasar beladiri merupakan penguatan materi
pendidikan olahraga dan kesehatan dalam kurikulum 2013.

b. Kompetensi Inti mencakup; (1) Sikap spiritual (menghargai dan
menghayati ajaran agama yang dianutnya), (2) Sikap sosial
(menghargai dan menghayati perilaku; jujur,  disiplin, santun,  percaya
diri,  peduli, dan bertanggung jawab), (3) Ketrampilan (menunjukkan
keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara; kreatif ,
produktif,  kritis,  mandiri,  kolaboratif, dan komunikatif)

c. Kompetensi yang diharapkan; (1) Memahami konsep, mempraktikkan
keterampilan gerak fundamental, variasi dan kombinasi keterampilan
gerak olahraga beladiri, (2) Menunjukkan perilaku sportif, bertanggung
jawab, menghargai perbedaan, toleransi, bekerja sama, dan disiplin, (3)
Mengamalkan perilaku sportif, bertanggung jawab, menghargai
perbedaan, toleransi, bekerja sama,disiplin, dan menerima kekalahan
dengan sikap positif dan mengekspresikan kemenangan dengan wajar.

2. Deskripsi Kegiatan
a. Pola Kegiatan; (1)  Pemanasan, (2) Kegiatan Inti, dan (3) Pendinginan
b. Ruang Lingkup Materi Karate

1) Kihon (teknik dasar), yaitu; memukul, menendang dan menangkis.
2) Kata (jurus) dan Kumite (pertarungan).
3) Kumite secara harfiah berarti "pertemuan tangan".
4) Pertandingan Karate; Kumite putera/puteri, Kata putera/puteri

c.  Pelaksanaan Kegiatan

Aspek latihan
Juli Agus Sep Okt Nov Des Jan Peb
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

1.  Kihon
2.  Kata
3.  Kumite

xx xx
xxxx

xx x x

xx xx
xxxx

xx x x
4.  Uji tingkatan x x xx xx x x xx xx

23 Dokumen Program Pelatihan Karate di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 18
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.
Dari uraian dalam tabel 4.19di atas dapat diketahui muatan nilai-nilai

pembentuk karakter peserta didik dalam kegiatan pelatihan Karateyang

terkandung pada Tujuan dan Deskripsi Kagiatan Karate yang dilaksanakan di

Mts. Al-Ikhlas    Tanjung Bintang Tahun Pelajaran 2016/2017.

Tabel 4.20: Tujuan Dan Deskripsi  Kegiatan Taekwondo di Mts. Al-Ikhlas

Tanjung Bintang Tahun Pelajaran 2016/201724

1. Tujuan Pelatihan Taekwondo
a. Kegiatan ekstrakurikuler inidiselenggarakan dengantujuan untuk

mengembangkanpotensi,bakat,minat,
kemampuan,kepribadian,kerjasama, dan kemandirian peserta didik
secaraoptimaldalam rangkamendukung pencapaian tujuan pendidikan.

b. Program latihan teknik dasar beladiri merupakan penguatan materi
pendidikan jasmami, olahraga dan kesehatan dalam Kurikulum 2013

c. Kompetensi Inti mencakup; (1) Sikap spiritual (menghargai dan
menghayati ajaran agama yang dianutnya), (2) Sikap sosial
(menghargai dan menghayati perilaku; jujur,  disiplin,  santun,
percaya diri,  peduli, dan bertanggung jawab), (3) Ketrampilan
(menunjukkan keterampilan secara; kreatif , produktif,  kritis,  mandiri,
kolaboratif, dan komunikatif)

d. Kompetensi yang diharapkan; (1) Memahami konsep, mempraktikkan
keterampilan gerak fundamental, variasi dan kombinasi keterampilan
gerak olahraga beladiri Taekwondo, (2)Menunjukkan perilaku sportif,
bertanggung jawab, menghargai perbedaan, bekerja sama, dan disiplin,
(3) Mengamalkan perilaku sportif, bertanggung jawab, menghargai
perbedaan, toleransi, bekerja sama, disiplin, menerima kekalahan
dengan sikap positif, mengekspresikan kemenangan dengan wajar.

2. Deskripsi Kegiatan
a. Pola Kegiatan; (1)  Pemanasan, (2) Kegiatan Inti, dan (3) Pendinginan
b. Ruang Lingkup Materi Karate

1) Poomse atau rangkaian jurus,
2) Kyukpa atau teknik pemecahan benda keras,
3) Kyoruki atau pertarungan.

c. Pelaksanaan Pelatihan Taekwondo

Aspek latihan
Juli Agus Sep Okt Nov Des Jan Peb
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

1.  Pukulan:
2.  Tendangan:
3. Tangkisan:
4.  Penugasan

xx

xx

xxx

xxxx
xxxx
xxxx xx

xx

xx

xxx

xxxx
xxxx
xxxx xx

.
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Dari uraian dalam tabel 4.20 di atas dapat diketahui muatan nilai-

nilai pembentuk karakter peserta didik dalam kegiatan pelatihan

Taekwondoyang terkandung pada Tujuan dan Deskripsi Kegiatan yang

dilaksanakan di Mts. Al-Ikhlas    Tanjung Bintang Tahun Pelajaran

2016/2017.

Penyusunan program kegiatan ektrakurikuler di Mts. Al-Ikhlas

Tanjung Bintang diketahui dilaksanakan secara kolaboratif melibatkan semua

pihak yang terkait, sebagaimana pernyataan Kepala madrasah, yaitu:”Kami

meminta semua guru/pembina kegiatan ekstrakurikuler ikut menyusun

program kegiatannya, selanjutnya dibahas bersama, jika sudah disetujui

dalam rapat kami tetapkan sebagai program kegiatan yang akan

dilaksanakan”25 Seluruh program yang telah tersusun dilengkapi dengan

beberapa ketentuan, dirpadukan dan menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

Waka Kesiswaan menjelaskan; “Kumpulan dari program kegiatan

ekstrakurikuler yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan acuan untuk

pelaksanaan”.26

Sosialisasi kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di awal tahun

kepada peserta didik dan semua pihak yang terkait termasuk pada orangtua

murid. Keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler dimualai

sejak pengisian formulir pendaftaran pada saat Penerimaan Peserta Didik

Baru (PPDB) setiap awal tahun pelajaran. Berdasarkan pilihan peserta didik

ini yang selanjutnya dijadikan bahan penyusunan keanggotaan kegiatan

ekstrakurikuler.

25 Hasil wawancara dengan Kepala MTs. Al-Ikhlas Tanjung  Bintang, 20 Pebruari
2017

26 Hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan  MTs. Al-Ikhlas Tanjung bintang, 20
Pebruari 2017
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Pengembangan program kegiatan ekstrakurikuler yang difungsikan

sebagai pembentuk karakter peserta didik di madrasah ini menngacu pada

Visi, Misi, dan Tujuan madrasah. Kepala madrasah menjelaskan bahwa: “Visi

madrasah; Mendidik siswa cerdas, terampil, dan berakhlakul karimah

berlandaskan iman dan taqwa.  Setiap pengembangan program madrasah

bermuatan nilai-nilai karakter mengarah pada visi dan misi tersebut”

27Selanjutnya Waka Kesiswaan menyatakan tentang kegiatan ekatrakurikuler

dan nilai-nilai karakter yang diprioritaskan oleh madrasah ini sebagai berikut :

“Kegiatan ekstrakurikuler yang diprioritaskan yaitu; Kepramukaan,
Rohis, dan Drum band. Sedangkan nilai-nilai karakter yang diprioritaskan
adalah; religius, jujur, toleransi, disiplin. Dan selain yang diprioritaskan nilai-
nilai karakter yang dikembangkan dan dinilai relevan dengan materi kegiatan
ekstrakurikuler terdiri dari; kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, semangat
kebangsaan, cinta tanah air, cinta damai, peduli lingkungan, dan
tanggungjawab.”28

Upaya penanaman nilai-nilai karakter ini juga didukung dengan

adanya kesepakatan bersama warga madrasah untuk menerapkannya secara

berkelanjutan, dimana peserta didik diupayakan untuk aktif, kreatif dalam

suasana yang menyenangkan pada saat mengikuti kegiatan. Kepala Madrasah

menyatakan bahwa; “Kami semua sepakat menerapan pendidikan karakter

dalam kegiatan ekstrakurikuler melalui kegiatan rutin, keteladanan, kegiatan

spontan, dan pengkondisian.”.29

Rencana pengawasan ditetapkan melalui pemantauan sebagaimana

dijelaskan oleh Kepala Madrasah, yaitu: “Kami sebagai penanggungjawab

secara umum akan mengawasai semua pelaksanaan kegiatan di madrasah

27 Hasil wawancara dengan Kepala MTs. Al-Ikhlas Tanjung  Bintang, 20 Pebruari
2017

28 Hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan MTs. Al-Ikhlas Tanjung  Bintang, 20
Pebruari 2017

29 Hasil wawancara dengan Kepala MTs. Al-Ikhlas Tanjung  Bintang, 20 Pebruari
2017
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ini.”30 Adapun penilaian kegiatan dilakukan oleh guru/pembina mencakup

penilaian proses, dan penilaian hasil. Sedangkan evaluasi program pada setiap

akhir semester/akhir tahun dibuat laporan kepada pemangku kepentingan.

b. Pengorganisasian Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam Pembentukan

Karakter Peserta Didik

Pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan

karakter  peserta didik di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang diketahui setelah

peneliti melakukan observasi, wawancara dengan beberapa sumber, maupun

memeriksa beberapa dokumen yang terkait sehingga diperoleh data dan

informasi yang relevan. Beberapa unsur pengorganisasian seperti; penentuan

sumberdaya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi,

proses perancangan dan pengembangan suatu organisasi yang akan membawa

hal-hal tersebut kearah tujuan, penugasan tanggungjawab tertentu, dan

pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk

melaksanakan tugasnya dilaksanakan oleh Pimpinan Madrasah.

Penentuan sumberdaya dan penugasan pada tanggungjawab tertentu

dalam kegiatan ekstrakurikuler didasarkan pada hasil analisis sumberdaya

yang dibutuhkan yang menunjukkan memiliki tingkat kesiapan faktor dalam

kategori siap untuk selanjutnya disusun dalam program operasional kegiatan

ekstrakurikuler. Terkait dengan program yang telah disusun dan dalam rangka

implementasinya maka diketahui penentuan komponen dalam

Pengorganisasian Sumberdaya mencakup; Sarana-prasarana, dan

Penanggungjawab Kegiatan, serta komponen Pembiayaannya. Selanjutnya hal

30Ibid.
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tersebut sesuai dengan program kegiatan ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas

Tanjung Bintang dapat diuraian secara ringkas dalam tabel 4.24 berikut ini.

Tabel 4.21 : Pengorganisasian Sumberdaya Kegiatan Ekstrakurikuler di MTs.

Al-Ikhlas Tanjung Bintang Tahun Pelajaran 2016/2017.31

No
Kegiatan
Ekstrakurikuler

SumbedayaKegiatan Ekstrakurikuler Di MTs. Al-Ikhlas
Tanjung Bintang

1 Pendidikan
Kepramukaan

1. Sarana prasarana, mencakup; Sanggar Gudep, Tenda,
Bendera, Alat berkemah, Perlengkapan, dst..

2. Penanggungjawab Kegiatan; M. Zainul, dan Mey Rossa
3.  Pembiayaan mencakup; Biaya pembinaan volume 72 per-

tahun, Pengadaan alat/perlengkapan, Kegiatan Lomba.
2 Baca Tulis

Al-Qur’an
(BTQ)

1. Sarana prasarana mencakup; Ruangkelas/Mushalla, Al-
Qur`an, bukuTajwid, Iqra, Qiraati, Media belajar.

2. Penanggungjawab Kegiatan; Jasrul Puteh, dan Eni
3. Pembiayaan mencakup; Biaya pembinaan volume 48 per-

tahun, Pengadaan alat/perlengkapan.
3 Muhadharah

(Rohis)
1. Sarana prasarana mencakup; Ruangkelas/Mushalla, Kitab

Al-Qur`an, Hadits, Buku-buku Agama, Media beljar.
2. Penanggungjawab Kegiatan; Minarti, S.Pd. dan Aftri
3. Pembiayaan mencakup; Biaya pembinaan volume 48 per-

tahun,  Pengadaan peralatan/perlengkapan kegiatan.
4 Minat

Komputer
1. Sarana prasarana mencakup; Lab. Komputer, Alat

(printer,CD, flasdisc, LCD proyektor, internet) dll.
2. Penanggungjawab Kegiatan; Mu’anafi H, S.Kom,Tim
3.  Pembiayaan mencakup; Biaya pembinaan, volume 54 per-

tahun, Pengadaan dan perawatan peralatan.
5 Hasta karya 1. Sarana prasarana mencakup; Ruang ketrampilan, Bahan

praktik, Alat; mesin jahit, gunting, meteran dsb.
2. Penanggungjawab Kegiatan; Emilia dan Krisnawati
3. Pembiayaan mencakup; Biaya pembinaan, volume 48 per-

tahun, Pengadaan alat dan bahan praktik.
6 Drum band 1. Sarana Pra-sarana mencakup; Ruang teori/halaman, Set

alat drumband lengkap, Bendera formasi,Kostum.
2. Penanggungjawab;Yopi Permana, S.Pd., dan Doni Yufo
3. Pembiayaan mencakup; Biaya Pembinaan, volume : 2

bulan/48 per-tahun, Pengadaan dan perawatan alat.
7 Fulsal 1. Sarana Pra-sarana ; Lapanganfutsal, Bola, Pakaian

olahraga futsal, Kostum tim, Perlengkapan latihan.
2. Penanggungjawab Kegiatan; Munzayin, dan Suroto
3. Pembiayaan mencakup; Biaya pembinaan volume 48 per-

tahun, Pengadaan alat latihan rutin, Perlengkapan tim.
8 Voli1 Bal 1. Sarana Pra-sarana mencakup; Lapangan voli bal, Bola

voli, Net, Kostum, dsb.
2. Penanggungjawab Kegiatan; Andri Jihan, dan Mustofa
3. Pembiayaan mencakup; Biaya pembinaan, volume 48 per-

tahun, Pengadaan alat/perlengkapan.

31Dokumen Kegiatan Ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 18 Pebruari
2017
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9 Karate 1. Sarana prasarana mencakup; Ruang latihan/lapangan,
Kostun, Buku panduan.

2. Penangungjawab Kegiatan; Imron dan Wulan
3. Pembiayaan mencakup; Biaya pembinaan, volume 48 per-

tahun, Biaya lomba/pertandingan.
10 Tekwondo 1. Sarana prasarana; Lapangan berukuran 12 x 12 m, terbuat

dari matras, Elastis,  Kostum dan perlengkapan
2. Penanggungjawab Kegiatan; Imron dan Meldayani
3. Pembiayaan mencakup; Biaya pembinaan, volume 48 per-

tahun, Pengadaan perlengkapan, Biaya lomba/pertandingan

Dari uraian dalam tabel 4.24 di atas dapat diketahui unsur

pengorganisasian yang dilakukan melalui tindakan penentuan sumberdaya

yang mencakup; Sarana prasarana untuk kegiatan, Penanggungjawab kegiatan

oleh Pembinanya, dan Pembiayaan beserta perkiraan volumenya pada setiap

program kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta didik

di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang Tahun Pelajaran 2016/2017.

Pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler pada tingkat satuan

pendidikan terpadu dengan pengelolaan madrasah secara keseluruhan. Adapun

mekanisme kerjanya yang diatur terdiri dari; (a) kegiatan yang berkaitan

dengan penyusunan program dan hasil penilaian dikoordinasikan melalui

Waka Kurikulum, (b) yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan

dikoordinasikan melalui Waka Kesiswaan, sedangkan (c) yang berkaitan

dengan penggunaan fasilitas dikoordinasikan melalui Waka Sarana prasarana,

(d) dan dalam hal-hal khusus, koordinasinya langsung pada Kepala madrasah.

Dalam proses pengorganisasian, diperoleh informasi bahwa pihak-

pihak terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler di madrasah ini sudah dilibatkan

dari awal pada tahap perencanaan. Pihak yang terkait yang dimaksud disini

terutama para guru/pembina kegiatan ekstrakurikuler, dan para waka madrasah

yang dinilai sudah memiliki pengalaman dalam bidangnya.  Dalam hal ini

Waka Kurikulum menjelaskan sebagai berikut:
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“Sebenarya yang dinilai atau dianggap paling memahami masing-
masing karakteristik kegiatan ekstrakurikuler dan permasalahannya adalah
masing-masing guru/pembinanya, maka dalam penyusunan program mereka
selalu dilibatkan, sekaligus diharapkan agar ikut memiliki rasa tanggungjawab
mensukseskan pelaksanaan kegiatannya”.32

Proses pengambilan keputusan tentang pembagian tugas guru/pembina

kegiatan ekstrakurikuler dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan

semua pihak yang terkait. Musyawarah tersebut dimaksudkan untuk secara

bersama-sama mempertimbangkan bentuk kegiatan dan siapa yang layak

menjadi guru/pembinanya, kesediaannya, serta penetapannya dalam bentuk

Surat Keputusan Kepala Madrasah.  Waka Kurikulum menjelaskan:

“Penetapan guru/pembina kegiatan ekstrakurikuler selalu diusahakan sesuai

dengan keahlian/kecakapan pada bidangnya, baik itu didasarkan dari

kemampuan, pengalaman, juga kesediaan yang bersangkutan, dan sesuai

kondisi yang ada meskipun masing-masing juga memiliki keterbatasan”.33

Pembagian tugas guru/pembina disertai dengan pelimpahan wewenang

melalui arahan atau bimbingan. Isi bimbingan dari pimpinan umumnya

berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan peran guru/pembina.

Waka Kurikulum mengatakan, bahwa;

“Guru/pembina kegiatan ekstrakurikuler  diharap bertanggungjawab
baik secara perseorangan maupun secara kolektif atas tugasnya, termasuk
arah kebijakan untuk penanaman nilai-nilai karakter bagi peserta didik. Dan
semua guru/pembina kegiatan ekstrakrikuler juga telah menerima kesepakatan
menanamkan nilai-nilai karakter bagi peserta didik”.34

Mengenai arah kebijakkan tentang pembentukan karakter melalui

kegiatan ekstrakurikuler di madrasah ini di ketahui bahwa pimpinan dalam

32Hasil wawancara dengan Waka Kurikulum MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 24
Pebruari 2017

33Ibid.
34Hasil wawancara dengan Guru/Pembina di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 24

Pebruari 2017
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berbagai kesempatan telah menyampaikan hal tersebut. Penerpan pendidikan

karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler ditempuh melalui kegiatan rutin,

tindakan keteladanan, tindakan spontan, danpengkondisian yang baik.

Penjelasan dari Waka Kurikulum dapat diilustrasikan sebagai berukut;

“Sebagaimana yang diketahui bahwa tiap-tiap satuan pendidikan telah
melaksanakan pendidikan karakter sebagaimana yang telah biasa dilakukan
yang merupakan pra-kodisi masing-masing madrasah. Di madrasah ini
penerapan nilai-nilai karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagai bentuk
penguatan yang secara umum dilakukan melalui kegiatan sehari-hari di
madrasah. Dengan tersedianya kesempatan berinteraksi dengan para peserta
didik dalam kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan nilai-nilai karakter
disarankan terpadu dengan pengembangan materi yang relevan. Mengingat
bahwa materi kegiatan ekstrakurikuler bersifat dinamis, maka penerapan nilai-
nilai karakter yang pasti adalah melalui kegiatan rutin, keteladanan dari para
guru/pembina dan warga madrasah lainya, kegiatan spontan sesuai kebutuhan,
dan melalui pengkondisian pada setiap pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler.35

Adapun upaya meningkatkan kesiapan para guru/pembina kegiatan

ekstrakurikuler di madrasah ini agar pelaksanaan dapat berjalan lancar

diketahui bahwa para guru/pembina tersebut diikutsertakan dalam diskusi

program yang dilaksanakan di awal tahun. Selanjutnya Waka Kesiswaan

menjelaskan:

“Biasanya kami rapat membahas berbagai hal, termasuk membahas
pembagian tugas, pengarahan untuk pelaksanaannya, tata cara pelaksanaanya,
anjuran melengkapi administrasinya, ruang lingkup materi pokoknya,
termasuk penanaman nilai-nilai karakter juga selalu menjadi bahan
pembahasan.  Biasanya dilaksanakan di awal tahun. Mengenai penggunaan
dana dan fasilitas sesuai bidang masing-masing disarankan berprinsip pada
efektif dan efisien mengingat keterbatasan yang ada. Dan kalau akan ada even
tertentu  dibahas secara khusus dan melihat kondisi, jika memungkinkan ya
diikuti”.36

Diketahui terdapat faktor keterbatasan maupun faktor yang sudah

mendukung berkaitan dengan pembagian tugas guru/pembina kegiatan

35 Hasil wawancara dengan Waka Kurikulum MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 24
Pebruari 2017

36Ibid.
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ekstrakurikuler yang dilaksanakan di madrasah ini, dalam hal ini Waka

Kesiswaan mengemukakan bahwa:

“Keterbatasan sumberdaya yang ada di madrasah karena kesempatan
mengikuti pelatihan dirasakan masih kurang, kita menganggap yang sudah
pengalaman, mampu melaksanakan kegiatan dengan baik, beberapa bentuk
kegiatan ekstrakurikuler seperti Tekwondo, Karate, BTQ bekerjasama dengan
pembina yang sesuai bidangnya. Sebagian besar guru/pembina kegiatan
ekstrakurikuler dinilai memiliki loyalitas yang tinggi, dan bisa diandalkan”.37

Pemberdayaan guru/pembina kegiatan ekstrakurikuler di madrasah ini

diketahui sudah cukup baik, meskipun  pada beberapa hal dinilai belum bisa

optimal,  tetapi masing-masing berusaha secara maksimal. Waka Kesiswaan

menjelaskan bahwa: “Secara umum pengorganisasian di madrasah ini sudah

cukup baik, para guru/pembina kegiatan ekstrakurikuler sudah memahami

tugasnya masing-masing, mereka tidak keberatan menerima tugasnya”.38

Bebarapa hal yang dirasakan belum optimal dalam pengorganisasian di

madrasah ini dikemukakan oleh Waka Kesiswaan yaitu; “Adanya keterbatasan

sarana prasarana yang tersedia, dan menghadapi peserta didik yang harus

membutuhkan perhatian lebih dari sikap dan prilakunya, juga peran orang tua

yang belum optimal.”39 Ungkapan tersebut menegaskan bahwa terdapat

komponen yang belum sepenuhnya  siap mendukung kegiatan ekstrakurikuler

dalam pembentukan karakter peserta didik.

Pengelola madrasah sangat optimis dapat menanamkan nialai-nilai

karakter dengan baik pada para peserta didik. Beberapa kendala yang

dihadapinya masih sangat mungkin dapat diatasi dengan meningkatkan

kerjasama yang baik dan saling percaya dari semua pihak. Dan agar dapat

mencapai hasil yang optimal, Waka Kesiswaan mengatakan bahwa: “Maka

37Ibid.
38Ibid.
39Ibid.
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penting dilakukan pelatihan bagi para guru/pembina agar dapat melaksanakan

tugas lebih baik lagi, dan dalam pengorganisasian perlu dilakukan secara

konsisten”.40 Pernyataan ini muncul karena dirasakan selama ini belum semua

pihak yang terkait berperan aktif dan konsisten dalam  menerapkan

pendidikan  karakter  di  madrasah  ini.

c. Pengarahan Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam Pembentukan Karakter

Peserta Didik

Pengarahan kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter

peserta didik di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang dapat diketahui setelah

peneliti melakukan pengamatan, mewawancarai beberapa sumber, maupun

memeriksa beberapa dokumen yang terkait dan yang relevan. Unsur-unsur

dalam pengarahan seperti; motivasi, kepemimpinan, kekuasaan, pengambilan

keputusan, komunikasi, koordinasi, negoisasi, manajemen konflik, perubahan

organisasi, ketrampilan interpersonal, membangun kepercayaan, penilaian

kinerja, kepuasan kerja telah dilakukan sesuai kebutuhan di Madrasah ini.

Untuk memastikan kegiatan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan sesuai

dengan yang direncanakan, maka Kepala madrasah dibantu oleh Waka

Kesiswaan sebagai koordinator  pelaksanaan kegiatan selalu berupaya

mengarahkan para guru/pembina untuk berpedoman pada program kegiatan

yang telah disusun,  Kepala Madrasah mejelaskan sebagai berikut:

“Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler diusahakan mengacu pada
program yang telah disusun dan disepakati bersama. Para guru/pembina
diharapkan dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya masing-masing,
serta berkoordinasi dengan para koordinator yang ditugaskan sesuai
bidangnya.  Hal pokok yang kami tekankan adalah pola kegiatan dilaksanakan
sesuai yang disepakati dan konsisten pada kesepakatan tersebut. Pola kegiatan
yang saya maksud adalah; setiap kegiatan setidaknya di awali dengan

40Ibid.
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pendahuluan, dilanjutkan dengan kegiatan inti berupa penyampaian materi,
dan kegiatan penutup.”41

Uraian tersebut di atas menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan

ekstrakurikuler dalam membentuk karakter peserta didik di MTs. Al-Ikhlas

Tanjung Bintang mengacu program yang telah disusun.

Pola pelaksanaan kegiatannya sedikitnya mencakup tahapan;

Pendahuluan, Inti, dan Penutup. Dalam praktiknya guru/pembina

diperbolehkan untuk menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing

enstrakurikulernya ataupun karakteristik materi kegiatannya. Pola pelaksanaan

kegiatan ekstrakurikuler antara satu dengan yang lainya beberapa terdapat

kesamaan, dan juga terdapat beberapa perbedaan. Berdasarkan pola kegiatan

ekstrakurikuler dapat dikelompokkan dalan 3 Format Kegiatan, yaitu : (1)

Format Lapangan, terdiri dari 1 jenis kegiatan yaitu : Pendidikan

Kepramukaan, (2) Format Klasikal, terdiri dari 4 jenis kegiatan yaitu:

Pembinaan Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ), Muhadharah (ROHIS), Minat

Komputer, dan Hasta Karya, (3) Format Kelompok, terdiri dari 5 jenis

kegiatan yaitu : Drum band, Futsal, Voli bal, Karate, dan Taekwondo. Skema

pola kegiatannyasebagaimana pada tabel 4.22.

Tabel 4.22 : Pola Kegiatan Ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung

Bintang Tahun Pelajaran 2016/201742

No Bentuk Ekstrakurikuler Format Kegiatan Pola Kegiatan
1 Pendidikan

Kepramukaan
Format Lapangan a. Upacara Pembukaan

b. Kegiatan Inti
c. Upacara Penutupan

2 1. BTQ Format Klasikal a. Pendahuluan
b. Inti
c. Penutupan

2. Muhadharah/Rohis
3. Minat Komputer

41 Hasil wawancara dengan Kepala MTs. Al-Ikhla Tanjung Bintang, 25 Pebruari
2017

42 Dokumen Kegiatan Ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 25
Pebruari 2017
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4. Hasta karya
3 1. Drum band Format Kelompok a. Pemanasan

b. Kegiatan Inti
c. Pendinginan

2. Fulsal
3. Voli1 Bal
4. Karate
5. Tekwondo
Selanjutnya sebagaimana telah disepakati bersama bahwa pola kegiatan

ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta didik di MTs. Al-Ikhlas

Tanjung Bintang pada prinsipnya terdiri dari 3 tahap, yaitu; (a) Pendahuluan),

(b) Kegiatan Inti, dan (c) Penutup. Berdasarkan pentahapan pada pola

kegiatan tersebut penerapan prinsip pendidikan karakter melaui kegiatan

ekstrakurikuler dilaksanakan yang mencakup; (a) Kegiatan rutin, (b)

Keteladanan, (c) Kegiatan spontan, dan (d) Pengkondisian. Penerapan prinsip

pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler tersebut dapat

digambarkan dalam skema pada tabel 4.26 berikut ini.

Tabel 4.23 : Skema Pembentukan Karakter Peserta Didik melalui Kegiatan

Ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang Tahun

Pelajaran 2016/2017.43

No Pola Kegian
Pembentukan Karakter Melalui
Kegiatan Ekstrakurikuler

Nilai-nilai
Pembentuk
Karakter

1 Pendahuluan Datang/memulai dan melaksanakan
kegiatan tepat waktu

Disiplin

Mengcap/menjawab salam Peduli soaial
Berdo’a Religius
Apersepsi/refleksi Menghargai prestasi
Penyampaian tujuan/motivasi Rasa ingin tahu

Kegiatan Inti Kegiatan bersama/kelompok/
Diskusi, dsb.

Demokratis
Bersahabat/Komunikatif

Kegiatan individu/perorangan Kreatif dan Mandiri
Mengerjakan tugas sesuai target Kerja keras,
Mengikuti kegiatan/latihan rutin Bertanggungjawab
Menjaga kebersihan/merawat alat Peduli lingkungan
Menyelesaikan konflik/masalah Cinta damai/ Toleransi
Mengembangkan wawasan baru Gemar membaca
Mengikuti ujian/lomba Menghargai prestasi
Menjaga nama baik diri sendiri, Cinta tanah air/

43 Dokumen Kegiatan Ekstrakurikuler MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang,  25 Pebruari
2017
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kelompok, instansi, dst. Semangat kebangsaan
Penutup Mengerjakan tes/penilaian Jujur

Mengerjakan tugas di rumah Mandiri
Menyiapkan kegiatan berikutnya Rasa ingin tahu
Berdo’a Religius
Bersalaman Bersahabat/Komunikatif

Dalam pola kegiatan tersebut guru/pembina memiliki kesempatan

menjalankan prinsip pendidikan karakter yang mencakup; kegiatan rutin

seperti datang dan atau memulai kegiatan tepat waktu, membuka kegiatan

dengan mengucapkan salam/menjawab salam, berdoa sebelum memulai

kegiatan, melakukan apersepsi/refleksi kegiatan sebelumnya, meyampaikan

tujuan dan kegunaan latihan dan memberikan motivasi, dan seterusnya

dilanjutkan kegiatan inti penyampaian materi sesuai dengan karakteristik dari

masing-masing kegiatan ekstrakurikuler.

Berkenaan dengan pola kegiatan sebagaimana tersebut di atas, Kepala

Madrasah menjelaskan bahwa:

”Pola kegiatan yang ada merupakan rambu-rambu dalam pelaksanaan
kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan  secara rutin sehingga diharapkan
dapat meningkatkan karakter peserta didik menjadi lebih baik. Oleh karena itu
para guru/pembina dalam setiap kegiatannya harus menyadari dan
menunjukkan sikap sebagai teladan yang baik bagi peserta didiknya, baik
perkataan maupun tindakkannya. Pembina juga harus menjalankan tindakan
spontan dengan memberikan apresiasi terhadap keberhasilan peserta didik
maupun memberikan teguran, peringatan, atau sanksi terhadap peserta didik
yang melanggar aturan. Selanjutnya pembina perlu mengkonsdisikan setiap
kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar, misalnya; kesiapan tempat,
alat dan perlengkapan, serta menjaga agar peserta didik dalam suasana aman,
senang dan semangat dalam mengikuti kegiatan.”44

Uraian tersebut di atas menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan

ekstrakurikuler dalam membentuk karakter peserta didik di MTs. Al-Ikhlas

Tanjung Bintang sesuai dengan prinsip pendidikan karakter yang ditempuh

melalui; 1) Kegiatan rurin, 2) Keteladanan, 3) Tindakan spontan, dan 4)

44 Hasil wawancara dengan Kepala MTs. Al-Ikhla Tanjung Bintang, 25 Pebruari
2017
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Pengkondisian. Hal ini juga berarti bahwa  setiap guru/pembina kegiatan

ekstrakurikuler yang mencakup; 1) Pendidikan Kepramukaan, 2) Pembinaan

Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ), 3) Muhadharah (ROHIS), 4) Minat Ketrampilan

Komputer, 5) Hasta Karya, 6) Drum band, 7) Futsal, 8) Voli Bal, 9) Karate,

dan 10) Taekwondo, melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan karakter

tersebut dan akan diikuti oleh semua peserta didik yang menjadi anggota

dalam kegiatan masing-masing.

Dalam pengarahan diketahui Pimpinan Madrasah memberikan

motivasi kepada para guru/pembina maupun pada peserta didik dengan

keteladanan yang baik, sehingga para guru/pembina dan peserta didik menjadi

aktif dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Para guru/pembina

mengatakan:

“Selain beliau sangat rajin dalam tugas sehari-hari, terhadap kegiatan
ekstrakurikuler juga sangat besar menaruh perhatian; beliau selalu mendorong
untuk berprestasi, menjalin kerjasama secara efektif  pada guru/Pembina
kegiatan ekstrakurikuler, sangat menghargai usaha yang dilakukan, bahkan
memberikan penghargaan, dan bijaksana dalam  memimimpin. Sehingga para
guru/pembina juga terdorong untuk memiliki kinerja yang baik dalam
tugasnya dalam membina kegiatan ekstrakurikuler”.45

Dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, pimpinan juga tegas

dalam mengambil keputusan, sehingga cukup dihormati oleh semua warga

madrasah. Para guru/pembina tersebut lebih lanjut mengatakan bahwa:

“Pimpinan di madrasah ini menurut kami; jika mengambil keputusan
cukup tegas,  mau mengerti perasaan guru, menghargai perbedaan pendapat,
memberikan kesempatan terhadap partisipasi guru, juga trampil menjalankan
peranannya sebagai pemimpin, serta berupaya melakukan perubahan, rajin,
dan percaya diri”.46

45 Hasil wawancara dengan guru/pembina MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 28
Pebruari 2017

46Ibid.



102

Sehingga para guru/pembina mayoritas menerima dengan baik

kebijakkan yang diambil oleh pimpinan. Begitu juga para peserta didik

mayoritas sangat patuh pada pimpinan. Pimpinan madrasah juga dikenal

sangat terbuka, mau memberi kesempatan kepada setiap guru/pembina yang

ingin menyampaikan masukan atau keluhan dalam pelaksanaan tugasnya.

Pimpinan di Madrasah ini diketahui lebih banyak melakukan

koordinasi kegiatan melalui forum rapat, dimana masing-masing

guru/pembina diberikan kesempatan menyampaikan laporan pelaksanaan

tugasnya, perkembangannya, termasuk melaporkan hambatan yang mungkin

ditemui. Para guru/pembina tersebut mengatakan bahwa:  “Kami

guru/pembina kegiatan ekstrakurikuler selalu diminta menyampaikan laporan

kegiatan. Permasalahan yang ada selalu mendapat tanggapan dari pimpinan,

dan kita mencari solusi bersama untuk mengatasi setiap masalah yang kita

hadapi”.47

Menghadapi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuer yang tidak sesuai

dengan yang direncanakan, diketahui pimpinan mengambil tindakan dengan

melakukan klarifikasi kegiatan tersebut, dan meluruskan apabila dinilai

sebagai penyimpangan, dan jika diperlukan dengan pertimbangan tertentu,

maka dilakukan penyesuaian atau perubahan. Guru/pembina yang belum

menunjukkan keteladanan yang baik dalam pelaksanaan tugasnya sebagai

pembina kegiatan ekstrakurikuler dalam membentuk karakter peserta didik,

Waka Kesiswaan menjelaskan,:

“Pimpinan bertindak dengan mengarahkan para guru/pembina agar
fokus pada tujuan yang ingin dicapai, memberikan saran alternatif perbaikan,
memberikan koreksi dan mengambil kebijakan tertentu, serta meminta

47 Hasil wawancara dengan guru/pembina MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 28
Pebruari 2017
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dijadikan bahan sebagai umpan balik dan perbaikan berikutnya. Beliau
berusaha komitmen pada prilaku yang baik”.48

Upaya peningkatan keteladanan pada peserta didik seperti sikap

disiplin, kerja keras, bertanggungjawab dan yang lainya dirasakan masih

belum memuaskan, karena masih terdapat sejumlah peserta didik yang

sikapnya belum menunjukkan perbaikan, Waka Kurikulum menjelaskan

bahwa:

“Karena meskipun keteladanan dari guru/pembina telah berdampak
positif pada perubahan sikap dan prilaku peserta didik, masih terdapat
sejumlah peserta didik yang belum menunjukkan kebiasaan berprilaku yang
patut diteladani, hal ini tidak terlepas dari pengaruh negatif dari lingkungan di
luar madrasah”49

Dalam upaya pengembangan sikap peduli sosial, pimpinan membangun

kerjasama yang baik dengan semua pendidik dan tenaga pendidikaan maupun

warga madrasah lainya. Tindakan pimpinan terhadap para guru/pembina yang

dinilai kurang peduli terhadap peserta didiknya, para guru/pembina

mengatakan:

“Jika ada guru/pembina dinilai kurang peduli pada peserta didik, maka
biasanya pimpinan tidak langsung menyalahkannya, tetapi mengarahkan agar
setiap guru/pembina mengedepankan pelayanan yang optimal, dan pimpinan
juga mencari tahu dan mempelajari faktor-faktor penyebabnya dan mencari
solusi terbaik. Sehingga sering juga menjadi bahan untuk memberikan arahan
pada pihak terkait saat rapat. Sikap perduli sosial pada pserta didik dalam
kesempatan rapat biasanya juga dibahas, karena tidak sedikit masalah prilaku
peserta didik yang umumnya masih usia remaja masih sangat membutuhkan
perhatian lebih untuk dapat dientaskan”.50

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam membentuk karakter

peserta didik pada prinsipnya harus dilaksanakan dalam suasana yang

48 Hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan  MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 28
Pebruari 2017

49 Hasil wawancara dengan Waka Kurikulum  MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 28
Pebruari 2017

50Hasil wawancara dengan guru/pembina MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 28
Pebruari 2017
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menyenangkan dan bebas dari tekanan. Oleh karena itu di Madrasah ini juga

telah diupayakan menjalankan prinsip kegiatan yang menyenangkan tersebut.

Terhadap guru/pembina yang dinilai mengabaikan prinsip ini, para

guru/pembina menjelaskan:

“Biasanya pimpinan mengarahkan pada semua pihak yang terkait untuk
bekerjasama saling membantu, memberikan bimbingan pada yang
bersangkutan, bahkan meminta komitmen pada yang bersangkutan. Tetapi jika
permasalahan masih pada tingkat wajar diserahkan pada yang diberikan
tanggungjawab untuk perbaikannya”.51

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi diketahui bahwa pimpinan

biasanya mencarikan solusi secara bersama. Salah satu yang sangat

mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dikemukakan

oleh para guru/pembina, yaitu: “Pimpinan membangun dan mengembangkan

hubungan interpersonal yang baik, dan bersikap ramah, sehingga  para

guru/pembina berusaha bersikap konsisten pada tugas dan tanggungjawabnya

dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik”.52

Secara umun diketahui Para guru/pembina merasa puas terhadap

perkembangan yang dicapai para peserta didiknya, meskipun masih terdapat

catatan-catatan yang perlu ditindaklanjuti.  Waka Kesiswaan

mengungkapkan:“Yang dikeluhkan oleh sejumlah peserta didik, yaitu

banyaknya agenda diluar jam sekolah”.53

Pemikiran yang muncul agar pembentukan karakter peserta didik lebih

efektif, para guru/pembina berpendapat: ”Perlu peningkatan kerjasama antara

madrasah dan orang tua/wali murid agar peran dan dukungannya dapat

51Ibid.
52 Hasil wawancara dengan guru/pembina MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 28

Pebruari 2017
53 Hasil wawancara dengan waka kesiswaan MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 28

Pebruari 2017
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ditingkatkan sehingga kepatuhan peserta didik dalam menjalankan nilai-nilai

karakter dapat meningkat.”54

Adapun kegiatan keagamaan yang mendukung kegiatan

ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta didik yang secara rutin

dilaksanakan di madrasah ini, diketahui antara lain; (1) SalatDhuha, (2)

SalatBerjama’ah (3) Tadarus, (4) Salam, (5) InfakJum’at, (6) Doa sebelumdan

sesudahbelajar, (7) BerbusanaMuslim, (8) Pesantren Kilat, (9)

PengelolaMasjid/Musalla.55

d. Pengendalian Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam Pembentukan Karakter

Peserta Disik

Pengendalian kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter

peserta didik di MTs. Al-Ikhlas Tanjung bintang diketahui oleh peneliti

setelah melakukan pengamatan, mewawancarai beberapa sumber, maupun

memeriksa dokumen yang terkait, sehingga diperoleh data dan informasi yang

relevan.  Beberapa unsur dalam Pengendalian mencakup; pemantauan/

monitoring, penilaian, dan pelaporan. Pengendalian dilaksanakan agar dapat

diketahui apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan.

Kepala madrasah diketahui secara berkala memantau pelaksanaan

kegiatan ekstrakurikuler karena ingin memastikan apakah  pelaksanaan

kegiatan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan? Kepala Madrasah

menjelaskan: “Kami memantau pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler agar

dalam pelaksanaannya bisa efektif untuk mencapai tujuan yang telah

54 Hasil wawancara dengan Guru/Pembina di  MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 28
Pebruari 2017

55 Hasil wawancara dengan Peserta Didik di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 28
Pebruari 2017
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ditetapkan secara berkala atau sesuai kebutuhan”.56 Peryataan ini

menunjukkan bawa pemantauan sebagai unsur dari pengendalian

dilaksanakan oleh Kepala Madrasah. Pelaksanaan pemantauan secara berkala

dilakukan atas pertimbangan waktu di antara tugas-tugas yang lainya.

Adapun contoh format monitoring pelaksanaan kegiatan

ekstrakurikuler dalam membentuk karakter peserta didik yang digunakan di

MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 4.24

berikut ini.

Tabel 4.24:  Contoh format monitoring kegiatan ekstrakurikuler di MTs. Al-

Ikhas Tanjung Bintang Tahun Pelajaran 2016/2017.57

MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

Satuan Pendidikan :……………………………….
Tanggal Penilaian : ………………………………
Ekstrakurikuler : ………………………………
Guru/Pembina : ………………………………
Materi Kegiatan : ……………………………….

No Aspek Yang Diamati A B C K

1 Persiapan
a. Tempat
b. Alat dan perlengkapan

2 Pendahuluan
a. Pembukaan (salam, do’a)
b. Pengecekan kehadiran
c. Penyampaian tujuan materi dan motivasi
d. Reflreksi materi yang telah disampaikan

3 Inti
a. Materi relevan dengan yang di programkan
b. Menunjukkan sikap dan tindakan keteladanan
c. Semua peserta terlayani dengan baik
d. Mengkondisikan suasana aman, menyenangkan
e. Menggunakan dan menyimpan alat dengan baik
f. Melakukan penilaian proses & tindakan spontan

4 Penutup
a. Membuat catatan kegiatan/jurnal
b. Menyampaikan kesan dan pesan kegiatan

56 Hasil wawancara dengan Kepala MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 28 Pebruari
2017

57 Dokumen Kegiatan Ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 28
Pebruari 2017
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c. Berdo’a dan bersalaman
Keterangan :     A : 4 = Amat Baik  (82 -100)

B : 3 = Baik             (63 - 81)
C : 2 = Cukup          (44 - 62)
K : 1 = Kurang        (25 - 43)

Catatan        :

Uraian dalam tabel 4.24 di atas memberikan gambaran ruang lingkup

obyek dari pemantauan yang sasaranya adalah semua kegiatan

ekstrakurikuler yang hasilnya digunakan untuk mengetahui tingkat

ketercapaian tujuan, apakah kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dalam

pembentukan karakter peserta didik telah dapat terlaksana sesuai dengan

yang direncanakan.

Hasil monitoring terhadap 10 kegiatan ekstrakurikuler yang

dilaksanakan di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang yang dilakukan oleh Kepala

Madrasah dengan dibantu oleh Waka Kesiswaan dapat disampaikan

rekapitulasinya sebagaimana terlihat dalam tabel 4.25 berikut ini.

Tabel 4.25:  Rekapitulasi Hasil Monitoring Kegiatan Ekstrakurikuuler Dalam

Pembentukkan Karakter Peserta Didik di MTs. Al-Ikhlas

Tanjung Bintang Tahun Pelajaran 2016/2017.58

No Obyek Pengamatan
Jmlah

Peserta

Jumlah

Pembina
Nilai Kualifikasi

1 P. Kepramukaan 350 2 81 Baik
2 BTQ 53 2 88 Amat Baik
3 Muhadharah/Rohis 91 2 85 Amat Baik
4 Minat Komputer 300 2 78 Baik
5 Hasta karya 67 2 86 Amat Baik
6 Drum band 80 2 90 Amat Baik
7 Fulsal 118 2 78 Baik
8 Voli1 Bal 28 2 80 Baik
9 Karate 35 2 79 Baik
10 Tekwondo 28 2 79 Baik

58 Dokumen Kegiatan Ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 1 Maret
2017
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Selanjutnya diketahui bahwa hasil pemantauan dan evaluasi

digunakan untuk bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya.

Tindakan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap pelaksanaan kegiatan

ekstrakurikuler yang dinilai kurang efektif adalah menelusuri faktor

penyebabnya agar bisa membatu mengatasi masalah tersebut secara tepat dan

tuntas.  Waka Kesiswaan menyatakan bahwa:“Biasanya pimpinan menelusuri

sebab-sebabnya mengapa kegiatan tetentu pelaksanaannya kurang efektif, dan

juga memberikan pengarahan agar bisa terlaksana seperti yang diharapkan”.59

Kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta didik

yang menunjukkan hasil baik, tidak terlepas dari upaya pimpinan untuk

mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan

ekstrakurikuler tersebut.  Langkah antisipasi yang dilakukan yaitu dengan

menelaah semua program kegiatan yang disusun secara bersama agar

memenuhi kreteria yaitu rasional dan realisitis. Selain itu dijelaskan oleh

Waka Kesiswaan bahwa; “Kebijakan yang diambil dan dilakukan oleh

pimpinan antara lain; menekankan tertib administrasi, dan membangun

kerjasama saling percaya”.60 Langkah-langkah yang dilakukan oleh pimpinan

tersebut dinilai cukup efektif.

Peran guru/pembina dalam pembentukan karakter selama ini dinilai

cukup baik, Waka Kesiswaan yang bertindak sebagai koordinator pelaksana

kegiatan menjelaskan secara ringkas sebagai berikut:

“(1) Penanaman nilai-nilai karakter melalui kegiatan rutin, misalnya;
mengawali kegiatan dengan berdo’a, mengucap/menjawab salam, ketepatan
waktu memulai kegiatan, peserta didik diarahkan untuk aktif, diketahui masih

59 Hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 1
Maret 2017

60 Hasil wawancara dengan Waka Kurikulum MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 1
Maret 2017
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kadang-kadang saja dilakukan oleh guru/pembina kegiatan ekstrakurikuler.
(2) Penanaman nilai-nilai karakter melalui keteladanan, misalnya; bersikap
santun, berakhlak mulia, figur yang bisa di contoh, dan sebagainya diketahui
selalu dilakukan oleh guru/pembina kegiatan ekstrakurikuler. (3) Adapun
penanaman nilai-nilai karakter melalui tindakan spontan, misalnya;
memberikan apresiasi terhadap peserta yang bersikap sangat baik, memberi
teguran/peringatan terhadap peserta yang bersikap kurang baik, juga selalu
dilakukan oleh guru/pembina kegiatan ekstrakurikuler. (4) Sedangkan
penanaman nilai-nilai karakter pada peserta didik melalui pengkondisian,
misalnya; menyiapkan peralatan, menjaga kekompakkan, menciptakan
suasana yang menyenangkan, peduli terhadap semua peserta didik, dan
sebagainya selalu dilakukan oleh para guru/pembina kegiatan
ekstrakurikuler.61

Evaluasi terhadap kinerja para guru/pembina oleh pimpinan diketahui

mencakup; bagaimana guru/pembina melaksanakan kegiatan diprogramkan,

dan bagaimana melakukan penilaiannya. Waka Kurikulum menjelaskan;

“Guru/pembina diharapkan melakukan penilaian proses  pada saat kegiatan

ekstrakurikuler sedang berlangsung, dalam praktiknya sering dilakukan,

meskipun dokumen proses penilaiannya ada yang masih kurang lengkap”.62

Penilaian proses dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan sikap

dan prilaku, sedangkan penilaian hasil untuk mengatahui kemajuan dalam

ketrampilan peserta didik dari ekstrakurikuler yang diikuti. Para

guru/pembina kegiatan ekstrakurikuler lebih sering menggunakan Jurnal

dalam menilai sikap dan prilaku peserta didik binaannya. Contoh Format

Jurnal yang digunakan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 4.26 berikut ini.

Tabel 4.26 :  Contoh Format Jurnal Penilaian Sikap  Dalam Kegiatan
Ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhas Tanjung Bintang Tahun
Pelajaran 2016/2017.63

Satuan Pendidikan : ………………………………………….
Tahun Pelajaran : ………………………………………….
Ekstrakurikular : ………………………………………….

61Ibid.
62Ibid.

63 Dokumen Kegiatan Ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 1 Maret
2017
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No Waktu Nama Kejadian/Perilaku
Butir
Sikap

+/-
Tindak
Lanjut

1 5/3/17 A. Rozak Mengajak semua
temannya dan
memimpin salat
asar berjamaah

Religius + Diapresiasi
dan untuk
terus
dilakukan

2 11/3/17 Refaldy Datang terlambat
dan ditegur malah
marah dengan kata
kata yang kotor

Disiplin - Diberikan
pembinaan
secara
khusus

Farmat dalam tabel 4.16 di atas digunakan oleh para guru/pembina

untuk mencatat kejadian/prilaku peserta didik yang menunjukkan prestasi

lebih baik (+) maupun yang dinilai kurang baik (-) baik pada aspek Sikap

Spiritual (KI-1) ataupun Sikap Sosial (KI.2) yang diperoleh dari pengamatan

selama proses kegiatan berlangsung. Adapun peserta didik yang menunjukkan

sikap dan prilaku dalam kategori baik tidak dicatat dengan asumsi bahwa

setiap orang memiliki kecenderungan berprilaku baik. Pelaksanaan penilaian

sikap dan prilaku dimaknai sebagai penilaian karakter peserta didik.

Penilaian pada aspek ketrampilan (KI-4) yang digunakan sebagai

pendukung penilaian sikap, sesuai bidang kegiatan ekstrakurikuler terdapat

beberapa model instrument yang digunakan. Contoh format yang digunakan

sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 4.27 berikut ini.

Tabel 4.27 : Contoh Format Penilaian Ketrampilan Kegiatan Ekstrakurikuler

di MTs. Al-Ikhas Tanjung Bintang Tahun Pelajaran

2016/2017.64

Satuan Pendidikan : ………………………………………….
Tahun Pelajaran : ………………………………………….
Ekstrakurikuler : Mudhaharah (Rohis)
Nama Peserta/Kelas : ………………………………………….

No ASPEK PENILAIAN
Kriteria

SkorSangat Baik Baik Cukup Kurang

64 Dokumen Kegiatan Ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 1 Maret
2017
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1. Ekspresi
2. Substansi/isi pidato
3. Intonasi
4. Ayat/haditsyang relevan
5. FasohahBacaanayat/hadits
6. Kelancaran

JumlahSkor
:Keterangan Nilai

Sangat Baik  =4
Baik              = 3
Cukup           = 2
Kurang          = 1

=…..….

Sesuai dengan contoh format dalam tabel 4.27 di atas digunakan oleh

para guru/pembina untuk melakukan penilaian ketrampilan guna mengetahui

kemajuan peserta didik dalam penguasaan ketrampilan tertentu yang

diprogramkan oleh masing-masing bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Hasil

yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ,

yang dilaksanakan di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang secara umum

menunjukkan data sebagaimana yang dapat disajikan dalam tabel 4.28

berikut ini.

Tabel 4.28 :  Rekapitulasi Nilai Peserta Didik Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Ekstrakurikuuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang Tahun

Pelajaran 2016/2017.65

No
Jenis
Ekstrakurikuler

Jumlah
Peserta

Kategori
Memuaskan

(Huruf Mutu : A)
Memadai

(Huruf Mutu : B)
1 P. Kepramukaan 350 177 173

2 BTQ 53 36 17

3 Muhadharah/Rohis 91 51 40

4 Minat Komputer 300 149 151

5 Hasta karya 67 41 26
6 Drum band 80 51 29
7 Futsal 118 78 80
8 Voli bal 28 14 14
9 Karate 35 17 18
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10 Taekwondo 28 14 14
Prosentase 53% 47%

Berdasarkan data dalam tabel 4.28 di atas diperoleh gambaran secara

keseluruhan hasil nilai yang diperoleh peserta didik peserta kegiatan

ekstrakurikuler, baik ekstrakurikuler yang wajib maupun ekstrakurikuler

pilihan.  Hasil nilai tersebut juga dapat dimaknai sebagai pencapaian

pembentukan karakter peserta didik  melalui kegiatan ekstrakurikuler, karena

nilai Akhir tersebut merupakan akumulasi dari nilai Sikap Spiritual

(Kompetensi Inti-1), nilai Sikap Sosial (Kompetensi Inti-2), dan nilai

Ketrampilan (Kompetensi Inti-4) dalam Kurikulum 2013.

Adapun keaktifan peserta didik dalam mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler berdasarkan data kehadirannya menunjukkan data

sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 4.29 berikut ini.

Tabel 4.29 : Rekapitulasi Kehadiran Peserta Didik Dalam Pelaksanaan

Kegiatan Ekstrakurikuuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung

Bintang Tahun Pelajaran 2016/2017.66

No
Jenis
Ekstrakurikuler

Jumlah
Peserta

Kategori
Sangat
Aktif

Aktif
Cukup
Aktif

Kurang
Aktif

1 P.Kepramukaan 350 70 127 134 19

2 BTQ 53 10 17 20 6
3 Muhadharah/Rohis 91 18 27 36 10
4 Ket. Komputer 300 60 109 101 30
5 Hasta karya 67 13 21 26 7
6 Drum band 80 16 24 32 8
7 Futsal 118 24 35 46 13
8 Voli bal 28 6 7 13 2
9 Karate 35 7 10 14 4
10 Tekwondo 28 6 8 12 2

Prosentase 20% 33% 38% 9%

66 Dokumen Kegiatan Ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 1 Maret
2017
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Tingkat Kehadiran > 91% 81-90% 71-80% < 70%

Data dalam tabel 4.29 di atas menunjukkan mayoritas peserta kegiatan

ekatrakurikuler dalam pembentukan karakter di MTs. Al-Ikhlas Tanjung

Bintang sudah cukup baik, meskipun diketahui terdapat sejumlah peserta didik

yang tingkat kehadiranya masih harus ditingkatkan untuk menjadi lebih aktif

mengikuti kegiatan dan meningkatkan karakternya.Sikap peserta didik

terhadap kegiatan ekstrakurikuler yang juga diarahkan pada pembentukan

karakter memberikan berbagai tanggapan yang beragam. Beberapa pengakuan

peserta didik dapat dirangkum sebagaimana yang tertuang dalam tabel

4.30berikut ini.

Tabel 4.30 :  Pernyataan Peserta Didik Terhadap Pembentukan Karakter

melalui Kegiatan Ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung

Bintang Tahun Pelajaran 2016/2017.67

No Nama
Responden

Ekstrakurikuler
Yang diikuti

Pernyataan Sikap Terhadap Kegiatan
Ekstrakurikuler

1 Novitasari Pendidikan
Kepramukaan

Saya senang kegiatan Pramuka banyak
yang bisa dipelajari menjadi generasi
yang baik

2 Nurul Aini BTQ Saya pilih BTQ karena suka belajar
agama, bisa tambah lancar membaca
dan mempelajari Al-Qur’an

3 Salman AF Muhadharah/
ROHIS

Saya aktif dalam kegiatan ROHIS bisa
belajar ceramah, pingin jadi orang baik

4 Nuryanto Minat
Komputer

K.13 tidak ada pelajaran komputer
padahal penting kita bisa komputer,
internet dan lainya

5 Annisa
Rahmah

Hastakarya Kebanyakan pesertanya perempuan agar
bisa mengisi waktu luang, bisa kreatif
dan lebih produktif

6 Deni
Mahendra

Drum band Saya bangga ikut Dram band, banyak
juga peminatnya, biar madrasah tambah
maju

7 Galib Prasetyo Futsal Semua peserta laki-laki, pertama karena

67 Hasil wawancara dengan Peserta Didik MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 3 Maret
2017
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hobi, berapa kali tidak ikut karena
banyak kegiatan di luar

8 Rudiansyah Voli Bal Pesertanya tidak banyak tetapi tidak
mudah menjadi pemain voli yang
handal harus sportif dan disiplin

9 Mudhori Karate Saya pilih karate karena agar bisa bela
diri, bisa bertanggungjawab pada diri
sendiri/keluarga

10 Mirza Efendi Taekwondo Taekwondo termasuk baru,
mengajarkan beladiri mengajarkan
tanggungjawb.

Dari uraian dalam tabel 4.13 tersebut di atas dapat diketahui beberapa

pernyataan peserta didik yang mayoritas bersikap positif terhadap kegiatan

ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter yang dilaksanakan di MTs. Al-

Ikhas Tanjung Bintang.

Selanjutnya beberapa Peserta Didik menjelaskan mengenai tindakkan

peserta didik dalam merespon terhadap penerapan nilai-nilai karakter dalam

kegiatan ekstrakurikuler di Madrasah ini dapat diuraikan secara ringkas dalam

ilustrasi sebagai berikut:

“(1)  Mayoritas peserta kegiatan ekstrakurikuler selalu menjalankan
nilai-nilai karakter melalui kegiatan rutin, misalnya; mengawali kegiatan
dengan berdo’a, memberi atau menjawab salam, disiplin waktu, aktif dalam
kegiatan, dan sebagainya. (2) Adapun dalam keteladanan, misalnya; bersikap
santun, berakhlak mulia, prilaku yang bisa di contoh, dan sebagainya, peserta
didik kadang-kadang mampu melakukannya dengan baik. (2) Sedangkan pada
tindakan spontan, misalnya; berterima kasih bila dibantu, minta maaf jika
bersalah, membantu terhadap orang yang membutuhkan bantuannya, dan
sebagainya, peserta didik kadang-kadang mampu melakukannya dengan baik.
(4) Begitu halnya dengan kemampuan peserta didik dalam menyesuaikan diri
dengan kodisi lingkungan, mentaati aturan, merawat peralatan mayoritas
peserta didik selalu dapat melakukannya dengan baik.”68

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa karakter peserta didik

secara umum yang masih perlu ditingkatkan yaitu Sikap Keteladanan dan

68Hasil pengamatan terhadappara Peserta Didik dalam pelaksanaan kegiatan
ekstrakurikuler yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter di MTs. Al-Ikhas Tanjung Bintang,
3 Maret 2017
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Tindakkan Spontan yang belum terinternalisasi secara kuat dalam pribadi

peserta didik.

Berdasaran hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pimpinan dan Hasil

Laporan oleh para guru/pembina tentang Pelaksanaan Kegiatan

Ektrakurikuler Dalam PembentukanKarakter Peserta Didik di MTs. Al-Ikhlas

Tanjung Bintang, diketahui bahwa PimpinanMadrasah membuat kesimpulan,

yaitu “Baik”.  Menyikapi hal ini  Pimpinan Madrasah melakukan tindak

lanjutdengan memberikan pengarahan dan melakukan perubahan yang

dianggap perlu.Untuk mencapai tujuan pembentukan karakter yang lebih baik

lagi melalui kegiatan ekstrakurikuler, para pengelola madrasah mengajukan

opsi;“Masih perlu peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait agar

dapat memberikan dukungan secara optimal.”

B. Pembahasan

Manajemen kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana disebutkan dalan buku

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler mengandung pengertian bahwa:

“Manajemen kegiatan ekstrakulikuler adalah seluruh proses yang
direncanakan dan diusahakan secara terorganisir mengenai kegiatan sekolah yang
dilakukan diluar kelas dan diuar jam pelajaran (kurikulum) untuk menumbuh-
kembangkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki pesarta didik,
baik berkaitan dengan aplikasi ilmu pengetahuan yang didapatkannya maupun
dalam pengertian khusus untuk membimbing peserta didik dalam
mengembangkan potensi dan bakat yang ada dalam dirinya melalui kegiatan-
kegiatan yang wajib maupun pilihan.”69

Dari uaraian di atas dapat diartikan bahwa manajemen kegiatan

ekstrakurikuler merupakan keseluruhan proses perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan, maupun pengendalian kegiatan madrasah yang dilakukan di luar

kelas dan diluar jam pembelajaran untuk menumbuhkembangkan potensi, bakat

69Depdikbud.,Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Sebagai Salah Satu Jalur
Pembinaan Kesiswaan. (Jakarta: Dirjend Dikdasmen,1998).
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yang ada pada diri peserta didik melalui kegiatan-kegiatan yang diwajibkan

maupun pilihan.

Kebijakan pembentukan karakter peserta didik melalui kegiatan

ekstrakurikuler sejalan dengan kebijakan nasional pendidikan karakter

sebagaimana disebutkan bahwa: “Pengembangan karakter dibagi dalam empat

pilar, yakni kegiatan belajar-mengajar di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk

pengembangan budaya satuan pendidikan; kegiatan ko-kurikuler  dan/atau ekstra

kurikuler, serta kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat”.70Oleh karena itu

penulis memaknai pengertian manajemen ekstrakurikuler dalam pembentukan

karakter peserta didik secara operasional adalah :Keseluruhan proses penerapan

fungsi-fungsi manajemen pada kegiatan ekstrakurikuler dalampembentuk karakter

peserta didik. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan nasional pendidikan karakter

yang menyebutkan bahwa: “Dalam  konteks makro, penyelenggaraan pendidikan

karakter mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengendalian mutu yang melibatkan seluruh unit utama di

lingkungan pemangku kepentingan pendidikan nasional”.71

Berdasarkan konsep manajeman, konsep kegiatan ekstrakurikuler, konsep

pendidikan karakter, maka guna memperoleh deskripsi secara rinci sesuai tujuan

penelitian ini akan diuaraikan penerapan fungsi-fungsi manajeman pada kegiatan

ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta didik yang mencakup; (1)

perencanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta didik,

(2) pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter

peserta didik, (3) pengarahan kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan

70 Pemerintah RI, Kebijakan Nasional Pembangunan Budaya Karakter Bangsa, 2010, h.31
71Ibid.,h. 28
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karakter peserta didik, dan (4) Pengendalian kegiatan ekstrakurikuler dalam

pembentukan karakter peserta didik.

1. Pembahasan Perencanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam Pembetukan

Karakter Peserta Didik

Suatu kegiatan manajemen yang baik tentu diawali dengan suatu

perencanaan yang matang, supaya dalam pelaksanaan dapat mencapai tujuan

yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Perencanaan kegiatan

ekstrakurikuler adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan, dan penentuan

strategi kebijaksanaan, program, prosedur, metode, sistem anggaran dan

standar yang dibutuhkan mengenai kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh

peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan

kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasansatuan pendidikan.

Sejalan dengan permasalahan penelitian;bagaimana perencanaan

kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta didik di MTs.

Al-Iklas Tanjung Bintang, diketahui setelah diselusuri dengan memperhatikan

beberapa unsur perencanaan yang terdiri dari; (a) sejumlah kegiatan yang

ditetapkan sebelumnya, (b) adanya proses, (c) hasil yang ingin dicapai, dan (d)

menyangkut masa depan dalam waktu tertentu.

Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa program kegiataan

ekstrakurikuler di Mts. Al-Ikhlas Tanjung Bintang merupakan salah satu bagian

dari komponen yang tercantum dalam Program Kerja Tahunan Madrasah. Hal

ini sejalan dengan ketentuan dalam

PeraturanPemerintahNomor19Tahun2005tentangStandarNasional Pendidikan,

Pasal53ayat(2)butira dan pada Pasal79 ayat (2) butirb yang menyatakan bahwa:
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“Kegiatan EkstrakurikulertermasukdidalamRencanaKerjaTahunan satuan

pendidikan.”72

Selanjutnya, dalam dokumen I Kurikulum MTs. Al-Ikhlas Tanjung

Bintang juga diketahui bahwa terdapat 10 bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang

tercantum di dalamnya. Penetapan kegiatan ekstrakuler dalam kurikulum ini

dikarenakan kegiatan ekstrakurikuler merupakan isi kurikulum yang merupakan

komponen dari pengembangan diri sebagaimana ketentuan dalam Pedoman

Penyusunan KTSP dari BNSP, yang menyebutkan bahwa; “Kegiatan

pengembangan diri difasilitasi dan/atau dibimbing oleh konselor, guru, atau

tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan

ekstrakurikuler.73Saat ini istilah pengembangan diri dalam Kurikulum 2013

lebih banyak digunakan dengan sebutan kegiatan ekstrakurikuler.

Menempatkan kegiatan ekstrakurikuler secara terpadu dengan program

satuan pendidikan lainya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku

sebagaimana tersebut dalam uraian di atas membuktikan bahwa perencanaan

kegiatan ekstrakurikuler tersebut memenuhi kaidah perencanaan yang baik,

sehingga selain legalitas formalnya terpenuhi juga mencerminkan proses

perencanaan dengan standar manajemen yang baik.

Penyusunan program kegiatan ekstakurikuler dalam pembentukan

karakter peserta didik di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang diketahui bahwa

proses perencanaannya didahului dengan analisis sumberdaya yang dibutuhkan

untuk penyelenggaraan ekstrakurikulerterhadapsetiap bentuk kegiatan

ekstrakurikuler yang dikembangkan.  Pelaksanaan analisis tersebut

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesiapan faktornya, sehingga diketahui

72Pemerintah RI, StandarNasional Peniikan, PeraturanPemerintahNomor19, 2005
73 Badan Nasional Standar Pendidikan, Pedoman Penyusunan KTSP, (Jakarta : 2006)
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baik faktor yang sudah mendukung maupun faktor yang masih kurang

mendukung. Hal ini merupakan langkah penting dalam proses perencanaan

guna menentukan strategi yang tepat agar tujuan dapat dicapai secara efektif

dan efisien. Kegiatan analisis ini relevan dengan ketentuan

sebagaimanadisebutkan dalam Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler sebagai

berikut:

“Pengembangankegiatan ekstrakurikulerpilihan di satuan
pendidikandapat dilakukan melalui tahapan: (1)analisissumber
dayayangdiperlukandalam penyelenggaraankegiatan ekstrakurikuler, (2)
identifikasi kebutuhan, potensi, dan minat peserta  didik, (3) menetapkan
bentuk  kegiatan  yang diselenggarakan, (4) mengupayakan sumber daya sesuai
pilihan peserta didik atau menyalurkannyake satuan pendidikan atau lembaga
lainnya, (5) menyusun Program Kegiatan Ekstrakurikuler”.74

Analisissumber dayayangdiperlukandalam penyelenggaraankegiatan

ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang diketahui mencakup faktor;

(1) Guru/pembina, (2) Peserta didik, (3) Sarana prasarana, dan (4) Pembiayaan.

Hal-hal pokok tersebut yang dipandang berkaitan erat dan dinilai akan sangat

menentukan berhasil tidaknya pelaksanakan kegiatan ekstrakurikuler.

Hasil analisis sumberdaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan

kegiatan ekstrakurikulerdi Mts. Al-Ikhlas Tanjung Bintang diketahui tingkat

kesiapan faktornya pada tiap-tiap bentuk kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana

yang tertuang dalam tabel 4.9 dalam temuan penelitian. Untuk diketahui lebih

jelas dapat disajikan dalam gambar 4.2. berikut ini.

Gambar 4.2. : Tingkat Kesipan Faktor Kegiatan Ekstrakurikuler di MTs. Al-

Ikhlas Tanjung Bintang Tahun Pelajaran 2016/201775

74Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler,
(Jakarta : Permendikbud, Nomor 62 Tahun 2014) h.4

75Dokumen Kegiatan Ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 17 Pebruari
2017
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Gambar 4.2 di atas menunjukkan tingkat kesiapan faktor kegiatan

ekstrakurikuler, yaitu; (1) Pendidikan Kepramukaan (80%), (2) Baca Tulis Al-

Qur’an/BTQ (88%), (3) Muhadharah/Rohis (85%), (4) Minat Komputer

(78%), (5) Hasta karya (90%), (6) Drum band (90%), (7) Fulsal (77%), (8)

Voli Bal (84 %), (9) Karate (79 %), (10)Tekwondo (79 %).

Berdasarkan data tingkat kesiapan faktor yang bervariasi pada setiap

bentuk kegiatan ekstrakurikuler tersebut dapat diperkirakan bahwa peluang

keberhasilannya juga akan tidak sama antara ekstrakurikuler yang satu dengan

ekstrakurikuler yang lainya. Patut diduga bahwa program yang direncanakan

akan terlaksana meskipun tetap akan ditemui hambatan oleh karena pengaruh

dari faktor-faktor yang belum sepenuhnya memiliki kesiapan yang maksimal.

Menghadapi hal tersebut untuk mengatasi kemungkinan hambatan yang

munculdiketahui terdapat upaya mengantisipasinya,  antara lain dengan

meningkatkan kesiapan faktor yang dinilai masih kurang mendukung.

Masing-masing komponen pada setiap bentuk kegiatan ekstrakurikuler

memiliki tingkat kesiapan faktor yang dinilai cukup siap, yaitu mulai dari 77%
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atau lebih, sehingga kondisi nyata ini dapat diartikan bahwa masing-masing

bentuk kegiatan ekstrakurikuler tersebut memungkinkan untuk dapat

dilaksanakan. Oleh karena itu terdapat 10 bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang

pada akhirnya ditetapkan dan dilaksanakan di Mts. Al-Ikhlas Tanjung Bintang

Tahun Pelajaran 2016/2017 sebagaimana disajikan dalam tabel  4.31 berikut

ini.

Tabel 4.31 : Bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung

Bintang Tahun Pelajaran 2016/201776

No Bentuk Ekstrakurikuler

1 Pendidikan Kepramukaan
2 Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ)
3 Muhadharah (ROHIS)
4 Minat Komputer
5 Hasta karya
6 Drum band
7 Fulsal
8 Voli Bal
9 Karate
10 Tekwondo

Berdasarkan diskripsi pada tabel 4.31 di atas, diketahui terdapat 10

bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di Mts. Al-Ikhlas Tanjung

Bintang, selanjutnya dalam penelitian ini yang dimaksud dengan

ekstrakurikuler (1) Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan

kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia Pramuka melalui penghayatan

dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan, (2) Baca Tulisal-Quran(BTQ) adalah

kegiatanpembinaan kemampuan membacadanmenulisal-Quran

meliputipenguasaandasar-dasarilmutajwid,makharijulhuruf,dan kelancaran

membacadanmenulis. (3) Muhadharah (Rohis) adalah

kegiatanpembinaanketerampilanmenyampaikanpesankeagamaan di depan

76Dokumen Kegiatan Ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang
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publiksecara lisan.(4) Minat Komputer adalah pengolahan informasi

menggunakan komputer. (5) Hasta karya adalah barang maupun kerajinan

yang dibuat menggunakan keterampilan tangan. (6) Drum band adalah bentuk

permainan musik dan olah raga yang terdiri dari beberapa orang personil untuk

mengiringi langkah dalam berbaris, atau dengan kata lain berbaris sambil

bermain musik (7) Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua

tim, yang masing-masing beranggotakan lima orang. Tujuannya adalah

memasukkan bola ke gawang lawan, dengan memanipulasi bola dengan kaki.

(8) Voli bal adalah olahraga tim di mana dua tim terdiri dari 6 pemain aktif,

tiap tim yang dipisahkan oleh net. Setiap tim mencoba untuk membuat poin

dengan cara menjatuhkan bola ke lapangan lawan yang diselenggarakan di

bawah aturan. (9) Karate adalah seni bela diri yang berasal dari Jepang. (10)

Taekwondo adalah seni bela diri asal Korea.

Sistematika program kegiatan ekstrakurikulerdi Mts. Al-Ikhlas Tanjung

Bintang diketahui sebagaimana tertuang dalamtabel 4.10dalam temuan

penelitian, yaitu terdiri dari; (1) Rasional, (2) Tujuan, (3) Deskripsi Kegiatan,

(4) Pengelolaan, (6) Pembiayaan, dan (7) Penilaian. Untuk lebih jelasnya

Sistematika Program kegiatan ekstrakurikuler tersebut dapat didiskripsikan

sebagai berikut:

PROGRAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER……………

A. RASIONAL
B. TUJUAN
C. DESKRIPSI KEGIATAN

1. Pola Kegiatan
2. Ruang Lingkup Materi
3. Pelaksanaan Kegiatan

D. PENGELOLAAN
E. PEMBIAYAAN
F. PENILAIAN
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Berdasarkan diskripsi komponen program ekstrakurikuler tersebut

diatas, selanjutnya dalam penelitian ini yang dimaksud dengan; (1) Rasional

adalah; pentingnya kegiatan ekstrakurikuler tersebut menurut pemikiran dan

pertimbangan yang logis (2) Tujuan adalah; sasaran yang ingin dicapai dari

kegiatan ekstrakurikuler tersebut, (3) Deskripsi Kegiatan adalah;

penggambaran kegiatanekstrakurikuler tersebut secara jelas dan terperinci (4)

Pengelolaan adalah; proses melakukan kegiatan ekstrakurikuler tersebut

dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, (5) Pembiayaan adalah;

pendanaan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatanekstrakurikuler

tersebut,(6) Penilaian adalah; proses pengumpulan dan pengolahan informasi

untuk menentukan pencapaian hasil kegiatan ekstrakurikuler tersebut.

Muatan nilai-nilai pembentuk karakter peserta didik pada setiap

program kegiatan ekstrakurikuler diketahui tertuang pada setiap rumusan

tujuan dan deskripsi kegiatannya sebagaimana uraian dalam tabel 4.11 sampai

dengan tabel 4.20 pada temuan penelitian.  Berdasarkan rumusan tujuan dan

deskripsi kegiatan dari setiap program diketahui bahwa antara ekstrakurikuler

yang satu dengan ekstrakurikuler yang lainya terdapat unsur yang sama dan

juga terdapat unsur yang berbeda. Unsur yang menyebabkan adanya kesaamaan

muatan nilai-nilai pembentuk karakter diketahui yaitu pada tujuan umun dari

semua bentuk kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana disebutkan bahwa;

“Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk  mengembangkan  potensi,
bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama dan kemandirian peserta
didik secara optimaluntuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.”77 Dan
“Kompetensi Inti mencakup; (1) Sikap spiritual (menghargai dan menghayati
ajaran agama yang dianutnya), (2) Sikap sosial (menghargai dan menghayati
perilaku; jujur,  disiplin,  santun,  percaya diri,  peduli, dan bertanggung

77 Program Kegiatan Ekstrakurikuler MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 18 Pebruari
2017
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jawab), (3) Ketrampilan (menunjukkan keterampilan secara; kreatif , produktif,
kritis,  mandiri,  kolaboratif, dan komunikatif)”78

Meskipun diketahui bahwa tidak semua bentuk kegiatan ekstrakurikuler

memuat rumusan tujuan umum sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya

tujuan tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai oleh semua kegiatan

ekstrakurikuler. Dan dengan Implementasi Kurikulum 2013, semua bentuk

kegiatan ekstrakurikuler diperankan sebagai wahana penguatan psikologis-

sosial-kultural (reinfocement) perwujudan sikap dan keterampilan kurikulum

2013. Dengan demikian pencapaian Kompetensi Inti Sikap Spiritual (KI-1),

Kompetensi Inti Sikap Sosial (KI-2), dan Kompetensi Inti Keterampilan (KI-4)

memperoleh penguatan bermakna (meaningfull learning) melalui pelaksanaan

kegiatan ekstrakurikulerdalam pembentukan karakter peserta didik di

lingkungan madrasah.

Adapun tujuan khusus, yang dirumuskan sesuai dengan karakteristik

materi kegiatan tertentu, maupun disesuaikan dengan karakteristik bentuk

ekstrakurikulernya merupakan  sasaran dari pengembangan aspek ketrampilan

(KI-4) dalam Kurikulum 2013. Tujuan khusus akan dicapai melalui

pelaksanaaan kegiatan dengan sejumlah cakupan matari atau kegiatan tertentu

yang sesuai. Oleh karena itu tujuan khusus dari masing-masing kegiatan

ekstrakurikuler yang menyebabkan satu dengan yang lainnya berbeda, dimana

masing-masing materi dan kegiatan ekstrakurikuler mempunyai ciri khas

sendiri-sendiri  dan tidak  diulas  secara  mendalam dan terperinci  dalam

pembahasan penelitian ini.

78 Ibid.
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Sedangkan untuk mengetahui muatan nilai-nilai pembentuk karakter

peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler selain dari tujuannya, juga dapat

diketahui atau diperoleh gambaran dari deskripsi kegiatannya. Hampir

seluruhnya kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta didik

di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, dalam mendeskripsikan kegiatan

menyesuaikan dengan sistematika program yang disepakati bersama, yaitu

mencakup; (1) Pola Kegiatan (2) Ruang Lingkup Materi, dan (3) Pelaksanaan

Kegiatan. Dari cakupan deskripsi kegiatan ini dapat diperoleh gambaran

banyaknya kesempatan yang dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai

pembentuk karakter yang penting sepanjang interaksi yang berlangsung dengan

peserta didik pada setiap kali kegiatan dilaksanakan.

Proses penyusunan program kegiatan ektrakurikuler dalam

pembentukan karakter peserta didik di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang

dilaksanakan secara kolaboratif melibatkan semua pihak yang terkait,

sebagaimana pernyataan Kepala Madrasah, yaitu: ”Kami meminta semua

guru/pembina kegiatan ekstrakurikuler ikut menyusun program kegiatannya,

selanjutnya dibahas bersama, jika sudah disetujui dalam rapat kami tetapkan

sebagai program kegiatan yang akan dilaksanakan”79 Kegiatan yang dinilai

berhasil dengan baik maka terus dilanjutkan, dan yang belum terlaksana

dengan baik ditindaklanjuti, di atasi kelemahan-kelemahannya dan

disempurnakan. Penerapan prinsip kolaboratif dalam penyusunan program

kegiatan ekstrakurikuler ini sesuai dengan petunjuk dalam Pedoman Kegiatan

Ekstrakurikuler yang menyebutkan bahwa; “Kepala sekolah/madrasah, tenaga

pendidik, tenaga kependidikan dan pembina ekstrakurikuler, bersama-sama

79 Hasil wawancara dengan Kepala MTs. Al-Ikhlas Tanjung  Bintang, 18 Pebruari 2017
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mewujudkan keunggulan dalam  ragam kegiatan ekstrakurikuler sesuai

dengan  sumber  daya yang dimiliki oleh tiap satuan pendidikan”.80

Panduan kegiatan ekstrakurikurikuler yang berisikan kumpulan

program kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta didik

yang telah tersusun di madrasah ini. Panduan tersebut dilengkapi dengan

sejumlah ketentuan  dan kebijakan madrasah. Waka Kesiswaan menjelaskan;

“Kumpulan dari program kegiatan ekstrakurikuler yang telah ditetapkan

selanjutnya dipadukan dan dijadikan panduan atau acuan untuk

pelaksanaan”.81Selain sebagai acuan pelaksanaannya,  panduan tersebut

difungsikan sebagai alat kontrol bagi pimpinan, yang dapat membantu

memperjelas tindakan yang akan dilakukan dalam pengawasan.

Sosialisasi kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di awal tahun kepada

peserta didik dan semua pihak yang terkait termasuk pada orangtua/wali murid

untuk memperoleh dukungan dalam pelaksanaanya. Keikutsertaan peserta didik

dalam kegiatan ekstrakurikuler dimualai sejak pengisian formulir pendaftaran

pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap awal tahun pelajaran.

Berdasarkan pilihan peserta didik ini yang selanjutnya dijadikan bahan

penyusunan keanggotaan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan sosialisasi ini

sejalan dengan ketentuan dalam Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler yang

menyebutkan bahwa; “ProgramKegiatanEkstrakurikulerdisosialisasikan kepada

peserta didik dan orangtua/wali murid serta pihak terkait pada setiap awal

tahun pelajaran”.82Kegiatan sosialisasi dapat membantu peserta didik dalam

80 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler,
(Jakarta : Permendikbud, Nomor 62 Tahun 2014) h.4

81 Hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan  MTs. Al-Ikhlas Tanjung bintang, 18
Pebruari 2017

82 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler,
(Jakarta : Permendikbud, Nomor 62 Tahun 2014) h.4
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menentukan pilihan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minatnya

secara tepat. Adapun sosialisasi yang sasaranya orang tua/wali murid maupun

pihak terkait dilakukan dalam rangka memperoleh dukungan guna membantu

memperlancar pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler.

Kerjasama antara Madrasah dengan pihak terkait dalam pelaksanaan

kegiatan ekstrakurikulerdimaksudkan agar dapat memberikan dukungan dalam

pelaksanaanya. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman

Kegiatan Ekstrakurikuler yang menyebutkan bahwa; “Komite sebagai  mitra

sekolah  memberikan  dukungan,  saran,  dan  kontrol dalam mewujudkan

keunggulan ragamkegiatan ekstrakurikuler. Orang tua

memberikankepeduliandankomitmenpenuhterhadapkeberhasilankegiatan

ekstrakurikuler pada satuan pendidikan”.83

Pengembangan program kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan

karakter peserta didik di madrasah ini menngacu pada Visi, Misi madrasah, dan

Tujuan madrasah. Diketahui bahwa Visi madrasah yaitu:” Mendidik Siswa

Cerdas, Terampil, dan berakhlaqul Karimah Berlandaskan Iman dan

Taqwa”.84Hal ini menegaskan bahwamanajemen kegiatan ekstrakurikuler di

madrasah ini konsisten dengan cita-cita yang ingin diwujudkan. Konsistensi

dalam perencanaan ini guna merealisasikan tujuan madrasah yang secara

eksplisit tercantum pada bagian (b) yaitu: “Menjadikan Madrasah sebagai

lembaga pendidikan karakter dan teknologi yang mampu menjadi dasar

perkembangan anak didik”.85Muatan nilai-nilai karakter dalam Visi, Misi, dan

83 Kemendikbud, Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler, Op.cit. h.4
84Dokumen MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 16 Pebruari 2017
85Ibid.
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Tujuan Madrasah ini relevan dengan Kebijakan Nasional Pendidikan Karakter

yang menyebutkan bahwa:

“Langkah pertama dalam mengaplikasikan pendidikan karakter dalam
satuan pendidikan adalah menciptkan suasana atau iklim satuan pendidikan
yang berkarakter yang akan membantu transformasi pendidik, peserta didik,
dan tenaga kependidikan menjadi warga satuan pendidikan yang berkarakter.
Hal ini termasuk perwujudan visi, misi,dan tujuan yang tepat untuk satuan
pendidikan”.86

Ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan, Muhadharah/ ROHIS, dan

Drum band diketahui merupakan ekstrakurikuler yang menjadi prioritas di Mts.

Al-Ikhlas Tanjung Bintang,sebagaimana dijelaskan oleh Waka Kesiswaan

tentang ekatrakurikuler dan nilai-nilai karakter yang diprioritaskan, yaitu:

“Kegiatan ekstrakurikuler yang diprioritaskan yaitu; Kepramukaan,
Rohis, dan Drum band. Sedangkan nilai-nilai pembentuk karakter yang
diprioritaskan adalah; religius, jujur, toleransi, disiplin. Dan selain yang
diprioritaskan nilai-nilai karakter yang dikembangkan dan dinilai relevan
dengan materi kegiatan ekstrakurikuler terdiri dari; kreatif, mandiri, rasa ingin
tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, cinta damai, peduli lingkungan, dan
tanggungjawab.”87

Pertimbangan yang rasional memprioritaskan pertama Pendidikan

Kepramukaan karena merupakan ekstrakurikuler wajib, kedua Mudhaharah/

Rohis karena lembaga pendidikan ini bernuansa Islami, dan yang ketiga Dram

band karena ekstrakurikuler ini yang paling banyak diminati oleh peserta didik.

Adapun nilai-nilai pembentuk karakter yang diprioritaskan diketahui,

mencakup; religius, jujur, toleransi dan disiplin. Hal ini dipilih karena

dipandang sebagai nilai-nilai yang mendasari akhlaqul karimah sesuai dengan

Visi madrasah, dan merupakan tantangan nyata yang dihadapi oleh madrasah

yang akan dirubah menjadi peluang untuk mencapai pendidikan yang

bermakna dan bernilai. Selain yang diprioritaskan, nilai-nilai pembentuk

86Pemerintah RI, Kebijakan Nasional Pembangunan Budaya Karakter Bangsa, Op.cit., h. 36
87 Hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan MTs. Al-Ikhlas Tanjung  Bintang, 17

Pebruari 2017
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karakter yang dikembangkan mencakup; kreatif, mandiri, rasa ingin tahu,

semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, cinta damai, peduli

lingkungan, dan tanggungjawab.

Penentuan skala prioritas terhadap terhadap nilai-nilai pembentuk

karakter juga dilakukan berdasarkan hasil analisis bahwa nilai-nilai pembentuk

karakter peserta didik tersebut relevan dengan tujuan, ruang lingkp materi-

materi dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan, serta susuai dengan

tingkat perkembangan peserta didik usia (12-15) tahun, jenjang pendidikan

Madrasah Tsanawiyah.

Penentuan muatan nilai-nilai pembentuk karakter peserta didik melalui

kegiatan ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, baik yang

diprioritaskan maupun yang dikembangkan tetapi tidak diprioritaskan

merupakan bentuk penegasan bahwa pengembangan nilai-nilai pembentuk

karakter disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Madrasah. Hal ini relevan

dengan  konsep implementasi pendidikan karakter sebagaimana yang

disebutkan dalam Panduan Pendidikan Karakter, yaitu;

”Satuan pendidikandapatmenentukanprioritas pengembangannya untuk
melanjutkannilai-nilai prakondisi yang telah dikembangkan.Pemilihan nilai-
nilai tersebut beranjakdari kepentingandankondisi satuan pendidikanmasing-
masing, sehingga dalamimplementasinya dimungkinkanterdapatperbedaan
jenisnilaikarakteryang dikembangkanantarasatusekolahdanataudaerahyangsatu
denganlainnya.”88

Upaya penanaman nilai-nilai karakter di MTs. Al-Ikhlas Tanjung

Bintang didukung dengan adanya konsensus bersama warga madrasah dan

pihak terkait yaitu secara  berkelanjutan melalui kegiatan rutin, keteladanan,

kegiatan spontan, dan pengkondisian. Dimana peserta didik diupayakan untuk

88 Kementerian Pendidikan Nasional,.
PengembangandanPendidikanBudayadanKarakterBangsa:PedomanSekolah.
(PusatKurikulum, Jakarta, 2009) h. 9
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aktif, kreatif dan dalam suasana yang menyenangkan pada saat mengikuti

kegiatan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Kepala madrasah yang

menyatakan bahwa; “Kami sudah sepakat menerapan pendidikan karakter

dalam kegiatan ekstrakurikuler terutama melalui kegiatan rutin, keteladanan,

kegiatan spontan, dan pengkondisian sejalan dengan visi dan misi madrasah.”.

89Konsensus bersama warga madrasah dan pihak terkait untuk

melaksanakanpembentukan karakter peserta didik melalui kegiatan

ekstrakurikuler tersebut relevan dengan strategi penerapan pendidikan karakter

yang menyebutkanbahwa:

“Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa
dilakukan oleh kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan (konselor) secara
bersama-sama sebagai suatu komunitas pendidik dan diterapkan ke dalam
kurikulum”.90 Berikutnya dalam sumber yang sama dinyatakan bahwa: “Dalam
program kegiatan pengembangan diri, perencanaan dan pelaksanaan
pendidikan budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui pengintegrasian ke
dalam kegiatan sehari-hari sekolah/madrasah, yaitu melalui: (a) kegiatan rutin,
(b) keteladanan, (c) kegiatan spontan,  (d) pengkondisian”.91

Dari uraian tersebut di atas yang dimaksud dengan (a) Kegiatan Rutin

adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus menerus dan

konsisten setiap saat, misalnya upacara bendera, berdo’a sebelum memulai

kegiatan, dan sebagainya. Kegiatan ini akan efektif membentuk karakter

peserta didik secara berkelanjutan dengan pembiasaan yang sudah mereka

lakukan secara rutin tersebut. (b) Keteladanan adalah perilaku dan sikap guru

dan tenaga kependidikan yang lain dalam memberikan contoh terhadap

tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta

didik untuk mencontohnya. (c) Kegiatan Spontan adalah kegiatan yang

dilakukan secara spontan pada saat itu juga. Kegiatan ini dilakukan biasanya

89 Hasil wawancara dengan Kepala MTs. Al-Ikhlas Tanjung  Bintang
90 Kemendiknas, Pengembangan Budaya Karakter Bangsa, (Puskur, 2010), h. 14
91Ibid.,h 15
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pada saat guru dan tenaga kependidikan yang lain mengetahui adanya

perbuatan yang kurang baik dari peserta didik yang harus dikoreksi pada saat

itu juga. (d) Pengkondisian adalah untuk mendukung keterlaksanaan

pendidikan budaya dan karakter bangsa maka sekolah harus dikondisikan

sebagai pendukung kegiatan itu. Sekolah/madrasah harus mencerminkan

kehidupan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang diinginkan.

Kebijakan kegiatan ekstrakurikuler dalam pembetukan karakter peserta

didik yang dilakukan melalui proses pembiasaan dan penguatan materi

kegiatan relevan dengan Kebijakan Nasional Pendidikan Karakter yang

menyebutkan bahwa:

“Dalam kegiatan ko-kurikuler (kegiatan belajar di luar kelas yang terkait
langsung pada materi suatu mata pelajaran) atau kegiatan ekstra kurikuler
(kegiatan satuan pendidikan yang bersifat umum dan tidak terkait langsung
pada suatu mata pelajaran, seperti kegiatan Kepramukaan, Palang Merah
Remaja, Pecinta Alam, Liga Pendidikan Indonesia, dll.)  perlu dikembangkan
proses pembiasaan dan penguatan dalam rangka pengembangan karakter”.92

Rencana pengawasan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam

pembentukan karakter peserta didik di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang

melalui pemantauan dan evaluasi, dengan tujuan untuk memastikan

pelaksanaan kegiatan sesuai  dengan yang telah direncanakan. Rencana

evaluasi ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pedoman

Kegiatan Ekstrakurikuler yang menyebutkan bahwa; “Satuanpendidikan

hendaknyamengevaluasisetiapindikatoryang sudah tercapai maupun yang

belum tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi, satuan pendidikan dapat melakukan

perbaikan rencana tindak lanjut untuk siklus kegiatan berikutnya”.93

92Pemerintah RI, Kebijakan Nasional Pembangunan Budaya Karakter Bangsa, Op.cit., h.31
93 Kemendiknas, Op.cit.., h.4
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Rencana penilaian oleh guru/pembina mencakup penilaian proses yang

dilaksanakan ketika kegiatan berlangsung, dan penilaian hasil pada setiap akhir

kegiatan atau akhir semester, dan hasil penilaian untuk dibuat laporan kepada

pemangku kepentingan. Rencana penilaian ini sesuai dengan ketentuan

penilaian dalam Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler yang menyebutkan bahwa;

“Kinerja peserta didik dalamKegiatan Ekstrakurikulerperlu

mendapatpenilaiandandideskripsikandalamraport. Kriteria keberhasilannya

meliputi  proses   dan   pencapaian   kompetensi peserta didik dalamKegiatan

Ekstrakurikuleryang dipilihnya. Penilaian dilakukan secara kualitatif.94

Volume kegiatan ekstrakurikuler diatur dalam jadwal rata-rata 120

menit, 1 kali pertemuan per-minggu untuk kegiatan yang terprogram.

Pengaturan ini mengacu pada ketentuan khususnya kegiatan Pendidikan

Kepramukaan yang merupakan ekstrakurikuler wajib berdasarkan

Permendikbud Nomor 63  Tahun 2014. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang

pelaksanaannya bersifat insidental disesuaikan dengan kebutuhannya.

Kebijakanpengaturan volume kegiatan dengan mempertimbangkan waktu,

sumber daya manusia, ketersediaan peralatan, dan anggaran. Pengambilan

keputusan oleh pimpinan dengan pertimbangan yang rasional dan realistis ini

sangat mendukung kegiatan perencanaan yang diwujudkan dalam penyusunan

program kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta didik di

MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang yang selanjutnya digunakan sebagai acuan

dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan

bahwa: Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter

94Ibid., h.4
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peserta didik di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang dilaksanakan dalam bentuk

penyusunan program kegiatan ekstrakurikuler yang selanjutnya digunakan

sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Proses perencanaan menunjukkan

bahwa: (a) Penyusunan program kegiatan ekstrakurikuler didahului dengan

analisis sumberdaya yang dibutuhkan guna mengetahui tingkat kesiapan

faktornya, (b) Program kegiatan ekstrakurikuler disusun mengacu pada Visi,

Misi, dan Tujuan Madrasah, (c) Muatan nilai-nilai pembentuk karakter peserta

didik dalam setiap program kegiatan ekstrakurikuler tertuang dalam tujuan dan

deskripsi kegiatannya, (d) Kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian dari

Program Kerja Madrasah, (e) Sepuluh bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang

dikembangkan merupakan bagian dari isi Kurikulum Madrasah, (f) Pogram

kegiatan ekstrakurikuler disusun secara kolaboratif oleh pihak yang kompeten

dalam bidangnya, (g) Penetapan keanggotaan peserta kegiatan ekstrakurikuler

pilihan berdasarkan pilihan peserta didik, (h) Rencana pengawasanmelalui

pemantauan,evaluasi,dan laporan pelaksanaan kegiatan.

2. Pembahasan Pengorganisasian Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam

Pembentukan Karakter Peserta Didik.

Pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler adalah proses penentuan,

pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam kegiatan yang diperlukann

untuk mencapai tujuan, penempatkan orang-orang pada setiap kegiatan ini,

menyediakan alat-alat yang di pelukan, menetapkan wewenang yang secara

relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan pembinaan

kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar

kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan

pengawasansatuan pendidikansesuai dengan perencanaan.
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Sejalan dengan permasalahan penelitian, bagaimana pengorganisasian

kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta didik di MTs. Al-

Iklas Tanjung Bintang, diketahui setelah diselusuri dengan memperhatikan

beberapa unsur pengorganisasian yang terdiri dari; (a) penentuan sumberdaya

dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, (b) proses

perancangan dan pengembangan suatu organisasi yang akan membawa hal-hal

tersebut kearah tujuan, penugasan tanggungjawab tertentu, dan (c)

pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk

melaksanakan tugasnya yang dilaksanakan oleh pimpinan madrasah.

Pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter

peserta didik di MTs. Al-Iklas Tanjung Bintang diketahui bahwa secara umum

terpadu dalam organisasi madrasah secara keseluruhan.  Dalam pola organisasi,

mekanisme kerja dari  masing-masing kegiatan ekstrakurikuler diatur dengan

kebijakkan madrasah, antara lain; (a) Waka Kurikulum diberikan tugas untuk

menkoordinasikan penyusunan program kegiatan ekstrakurikuler, (b) Waka

Kesiswaan diberikan tugas untuk menkoordinasikan pelaksanaan kegiatan

ekstrakurikuler, (c) Waka Sarana-prasarana diberikan tugas menkoordinasikan

penggunaan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Pengaturan

pembagian tugas tersebut mempertimbangkan kesesuaian ruang lingkup

tanggungjawab dalam tugas masing-masing dan guna mendukung kelancaran

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

Penentuan sumberdaya yang dibutuhkan dan penugasan pada

tanggungjawab pada kegiatan ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung

Bintang diketahui dilakukan dengan menentukan; (1) Sarana-prasarana, yaitu;

fasilitas, alat, dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh setiap bentuk kegiatan
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ekstrakurikuler, (2) Penanggungjawab Kegiatan, yaitu; pada guru atau tenaga

kependidikan yang diberikan tugas sebagai pembina,  dan (3) Pembiayaan,

yaitu dana operasional kegiatan atau dana lainya yang dibutuhkan untuk setiap

bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan.

Sumberdaya pada 10 bentuk kegiatan ekstrakrikuler di MTs. Al-Ikhlas

Tanjung Bintang secara garis besar sebagaimana tertuang dalam tabel 4.24

pada temuan penelitian, yaitu terdiri dari; (1) Pendidikan Kepramukaan; (a)

Sarana prasarana, mencakup; Sanggar Gudep, Tenda, Bendera, Alat berkemah,

dan Perlengkapan. (b) Penanggungjawab Kegiatan, yaitu; M. Zainul, dan Mey

Rossa, (c) Pembiayaan mencakup; Biaya Pembinaan dengan volume 72 per-

tahun dengan harga satuan sesuai ketentuan di Madrasah, Biaya Pengadaan

alat/perlengkapan dan BiayaKegiatan Lomba sesuai kebutuhan dengan skala

prioritas dan sesuai dengan kondisi keuangan Madrasah. (2) Baca Tulis Al-

Qur’an (BTQ), yaitu; (a)Sarana prasarana mencakup; Ruangkelas/mushalla,

Kitap Al-Qur`an, BukuTajwid, Iqra, Qiraati, dan Media belajar. (b)

Penanggungjawab Kegiatan, yaitu; Jasrul Puteh, dan Eni. (c) Pembiayaan

mencakup; Biaya pembinaan volume 48 per-tahun dengan harga satuan sesuai

ketentuan di madrasah, Biaya Pengadaan alat/perlengkapan sesuai kebutuhan

dengan skala prioritas dan sesuai dengan kondisi keuangan madrasah. (3)

Muhadharah(Rohis), yaitu; (a) Sarana prasarana mencakup;

Ruangkelas/Mushalla, Kitab Al-Qur`an, Hadits, Buku-buku Agama, dan Media

belajar. (b) Penanggungjawab Kegiatan; Minarti, S.Pd. dan Aftri, S.Pd. (c)

Pembiayaan mencakup; Biaya pembinaan volume 48 per-tahun dengan harga

satuan sesuai ketentuan di madrasah, Biaya Pengadaan peralatan/perlengkapan

kegiatan sesuai kebutuhan dengan skala prioritas dan sesuai dengan kondisi
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keuangan madrasah. (4) Minat Komputer, yaitu; (a) Sarana prasarana

mencakup; Lab. Komputer, Alat (printer,CD, flasdisc, LCD proyektor,

internet). (b) Penanggungjawab Kegiatan; Mu’anafi H, S.Kom,Tim. (c)

Pembiayaan mencakup; Biaya Pembinaan, volume 54 per-tahun dengan harga

satuan ditentukan oleh madrasah, Biaya Pengadaan dan Perawatan Peralatan

sesuai kebutuhan dengan skala prioritas dan sesuai dengan kondisi keuangan

madrasah. (5) Hasta karya, yaitu; (a) Sarana prasarana mencakup; Ruang

ketrampilan, Bahan praktik, Alat; mesin jahit, gunting, meteran dsb (b)

Penanggungjawab Kegiatan; Emilia dan Krisnawati. (c) Pembiayaan

mencakup; Biaya Pembinaan, volume 48 per-tahun dengan harga satuan sesuai

ketentuan madrasah, Biaya Pengadaan Alat dan Bahan Praktiksesuai kebutuhan

dengan skala prioritas dan sesuai dengan kondisi keuangan madrasah. (6) Drum

band, yaitu; (a) Sarana Pra-sarana mencakup; Ruang teori/halaman, Set alat

drumband lengkap, Bendera formasi, dan Kostum (b) Penanggungjawab

Kegiatan, yaitu;Yopi Permana, S.Pd., dan Doni Yufo (c) Pembiayaan

mencakup; Biaya Pembinaan, volume : 2 bulan/48 per-tahun dengan harga

satuan sesuai ketentuan madrasah, Biaya Pengadaan,Perawatan Alat,dan

Perlengkapan sesuai kebutuhan dengan skala prioritas dan sesuai dengan

kondisi keuangan madrasah. (7) Fulsal, yaitu; (a) Sarana Pra-sarana ;

Lapanganfutsal, Bola, Pakaian olahraga futsal, Kostum tim, Perlengkapan

latihan. (b) Penanggungjawab Kegiatan; Munzayin, dan Suroto (c) Pembiayaan

mencakup; Biaya Pembinaan volume 48 per-tahun dengan harga satuan sesuai

dengan ketentuan madrasah, Biaya Pengadaan Alat, dan Biaya Perlengkapan

timsesuai kebutuhan dengan skala prioritas dan sesuai dengan kondisi

keuangan madrasah. (8) Voli1 bal, yaitu; (a) Sarana prasarana mencakup;
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Lapangan voli bal, Bola voli, Net, dan Kostum. (b) Penanggungjawab

Kegiatan; Andri Jihan, dan Mustofa. (c) Pembiayaan mencakup; Biaya

Pembinaan, volume 48 per-tahun dengan harga satuan sesuai ketentuan

madrasah, Biaya Pengadaan Alat/perlengkapan sesuai kebutuhan dengan skala

prioritas dan sesuai dengan kondisi keuangan madrasah. (9) Karate yaitu; (a)

Sarana prasarana mencakup; Ruang latihan/lapangan, Kostun, Buku panduan

(b) Penangungjawab Kegiatan; Imron dan Wulan. (c) Pembiayaan mencakup;

Biaya pembinaan, volume 48 per-tahun dengan harga satuan sesuai ketentuan

madrasah, Biaya Lomba/pertandingan sesuai kebutuhan dengan skala prioritas

dan sesuai dengan kondisi keuangan madrasah. (10) yaituTaekwondo; (a)

Sarana prasarana; Lapangan berukuran 12 x 12 m, terbuat dari matras, Elastis,

Kostum dan Perlengkapan. (b) Penanggungjawab Kegiatan; Imron dan

Meldayani. (c)Pembiayaan mencakup; Biaya pembinaan, volume 48per-tahun

dengan harga satuan sesuai ketentuan madrasah, Biaya Pengadaan

perlengkapan, BiayaLomba/pertandingan sesuai kebutuhan dengan skala

prioritas dan sesuai dengan kondisi keuangan madrasah.

Penentuan pelaksanaan 10 bentuk kegiatan ekstrakurikuler dalam

pembentukan karakter peserta didik di MTs. Al-ikhlas Tanjung Bintang Tahun

Pelajaran 2016/2017 setelah secara keseluruhan dapat diperkiraan volume

sumberdaya yang dibutuhkan dinyatakan siap untuk melaksanakan setiap

kegiatan ekstrakurikuler. Meskipun diketahui bahwa tingkat kesiapan faktor

dari masing-masing bentuk kegiatan ekstrakurikuler tidak sepenuhnya memilki

kesiapan yang maksimal.

Proses pengorganisasian di madrasah diketahuimelibatkan pihak-pihak

terkait terutama para Waka Madrasah, guru, dan para pembina yang sebelumnya
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telah bertugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler dan dinilai memiliki

kompetensi dalam bidangnya. Dan sebagaimana temuan dalam penelitian

diketahui bahwa para Waka Madrasah, para guru/pembina kegiatan

ekstrakurikuler tersebut dinilai sebagai pihak yang paling memahami masing-

masing karakteristik kegiatan ekstrakurikuler dan permasalahannya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Waka Kurikulum sebagai berikut:

“Sebenarya yang dinilai atau dianggap paling memahami masing-masing
karakteristik kegiatan ekstrakurikuler dan permasalahannya adalah masing-
masing guru/pembinanya, maka dalam penyusunan program mereka selalu
dilibatkan, sekaligus diharapkan agar ikut memiliki rasa tanggungjawab
mensukseskan pelaksanaan kegiatannya”.95

Tujuan melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam pengorganisasian

dimaksudkan agar mereka dapat ikut berperan aktif dalam pelaksanaan

kegiatan serta merasa memiliki tanggungjawab bersama dalam usaha mencapai

tujuan bersama terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini juga

menunjukkan bahwa pemimpin bertindak secara demokratis, dan tindakan ini

merupakan langkah yang penting dalam proses pengorganisasian dan

kepemimpinan.Sebagaimana dikatakan oleh Taty Rosmiati dan Dedy Achmad

Kurniadi dalam Irham Fahmi, bahwa:

“Pemimpin yang demokratis selalu berusaha menstimulasi anggota-
anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama.
Dalam tindakan dan usaha-usahanya ia selalu berpangkal pada kepentingan dan
kebutuhan kelompoknya, dan mempertimbangkan kesanggupan serta
kemampuan kelompokknya”.96

Pengambilan keputusan tentang pembagian tugas guru sebagai pembina

kegiatan ekstrakurikuler diketahui bahwa pihak-pihak yang terkait dilibatkan

melalui musyawarah, dan selanjutnya berdasarkan hasil musyawarah masing-

95Hasil wawancara dengan Waka Kurikulum MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 17
Pebruari 2017

96 Irham Fahmi, Manajemen Kepemimpinan, Teori dan Aplikasi, (Bandung, Alfabeta :
2014), h.90
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masing kegiatan ditetapkan pembinanya. Pembagian tugas guru sebagai

pembina kegiatan ekstrakurikuler tersebut tercantum dalam Surat Keputusan

Kepala Madrasah.  Sebagaimana dikatakan oleh Waka Kurikulum bahwa:

“Penetapan guru sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk
SK Kepada Madrasah, dan selalu diusahakan sesuai dengan keahlian/kecakapan
pada bidangnya, baik itu didasarkan dari kemampuan, pengalaman, juga
kesediaan yang bersangkutan, dan sesuai kondisi yang ada meskipun masing-
masing juga memiliki keterbatasan”.97

Uraian ini menegaskan bahwa Pimpinan Madrasah telah melaksanakan

unsur pengorganisasian, yaitu: penentuan sumberdaya dan kegiatan yang

dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, dan penugasan tanggungjawab

tertentu. Dalam proses penugasan tersebut juga diketahui bahwa telah di

usahakan memberikan tugas pada orang-orang yang memiliki kompetensi dalam

bidangnya. Hal ini relevan dengan konsep the right man and the right place,

yaitu menempatkan orang-orang sesuai dengan tempatnya dan kemampuan atau

kompetensi yang dimilikinya. Artinya pemimpin bisa melihat setiap potensi

yang dimiliki oleh seseorang dan menempatkan potensi tersebut sesuai pada

tempatnya.Pembagian tugas guru/pembina ini juga disertai dengan pelimpahan

wewenang melalui arahan atau bimbingan. Isi bimbingan dari pimpinan

umumnya berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan peran

guru/pembina.Waka Kurikulum mengatakan, bahwa;

“Guru/pembina kegiatan ekstrakurikuler  diharap bertanggungjawab baik
secara perseorangan maupun secara kolektif atas tugasnya, termasuk  arah
kebijakan untuk penanaman nilai-nilai karakter bagi peserta didik. Dan semua
guru/pembina kegiatan ekstrakrikuler juga telah menerima kesepakatan
menanamkan nilai-nilai karakter bagi peserta didik”.98

97Hasil wawancara dengan waka kurikulum MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 18
Pebruari 2017

98 Hasil wawancara dengan Guru/Pembina di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 18
Pebruari 2017
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Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Pimpinan madrasah ini

melaksanakan unsur dalam pengorganisasian, yaitu: pendelegasian wewenang

yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugasnya.

Adapun tujuan pendelegasian wewenang ini menurut Husaini Usman antara lain

agar: “(a) memiliki peluang untuk berprestasi, (b) mampu mengambil keputusan

secara mandiri, dan (c) meningkatkan motivasi dan partisipasi bawahan karena

telah mendapat kepercayaan dan penghargaan atasannya”99 Dan bimbingan

yang diberikan oleh Pimpinan dimaksudkan agar setiap guru/pembina kegiatan

ekstrakurikuler selain dapat bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing,

juga agar memahami bertanggungjawab kepada siapa, apa yang dilakukan,

bilamana  dilakukan, di mana  melakukan, bagaimana  melakukannya.

Pembentukan karakater peserta didik melalui kegiatan ektrakurikuler

yang dikembangkan oleh Madrasah Tsanawaiyah Al-Ikhas Tanjung Bintang

penerpannya ditempuh melalui kegiatan rutin, tindakan keteladanan, tindakan

spontan, danpengkondisian. Hal tersebut telah disampaikan oleh Pimpinan

dalam berbagai kesempatan. Waka Kurikulum mengilustrasikan sebagai

berukut;

“Sebagaimana yang diketahui bahwa tiap-tiap satuan pendidikan telah
melaksanakan pendidikan karakter sebagaimana yang telah biasa dilakukan
yang merupakan pra-kodisi, di madrasah ini penerapan nilai-nilai karakter
dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagai bentuk penguatan yang secara umum
dilakukan melalui kegiatan sehari-hari di madrasah. Dengan kesempatan yang
ada dalam interaksi dengan peserta didik, pengembangan nilai-nilai karakter
disarankan terpadu dengan pengembangan materi yang relevan dalam proses
kegiatannya. Mengingat bahwa materi kegiatan ekstrakurikuler bersifat dinamis,
maka penerapan nilai-nilai karakter yang pasti adalah melalui kegiatan rutin,
keteladanan dari para guru/pembina dan warga madrasah lainya, kegiatan

99 Husaini Usman, Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, (Jakarta, PT.
Bumi Aksara, 2014).h.198
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spontan sesuai kebutuhan, dan melalui pengkondisian pada setiap pelaksanaan
kegiatan ekstrakurikuler.100

Ilustrasi tersebut menegaskan bahwa pembentukan karakter peserta didik

melalui kegiatan ekstrakurikuler dari sebelunnya telah dilaksanakan di

madrasah ini, semua warga madrasah diwajibkan menjalankan prinsip-prinsip

pendidikan karakter tersebut dan diamanatkan kepada semua warga madrasah

untuk konsisten menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam

kesempatan pelaksanaan tugas dan kewajibannya.Secara umum masing-masing

guru/pembina kegiatan ekstrakurikuler dinilai sudah menegtahui tugasnya dan

memiliki kemampuan dengan baik dalam pembentukan karakter pesera didik.

Peningkatkan kesiapan para guru/pembina di madrasah ini

diupayakanagar pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan

karakter peserta didik dapat berjalan lancar, diketahui bahwa para guru/pembina

tersebut diikutsertakan dalam diskusi program yang dilaksanakan di awal tahun.

Sebagaimana penjelasan Waka Kesiswaan sebagai berikut:

“Biasanya kami rapat membahas berbagai hal, termasuk membahas
pembagian tugas, pengarahan untuk pelaksanaannya, tata cara pelaksanaanya,
anjuran melengkapi administrasinya, ruang lingkup materi pokoknya, termasuk
penanaman nilai-nilai karakter juga selalu menjadi bahan pembahasan.
Biasanya dilaksanakan di awal tahun. Mengenai penggunaan dana dan fasilitas
sesuai bidang masing-masing disarankan berprinsip pada efektif dan efisien
mengingat keterbatasan yang ada. Dan kalau akan ada even tertentu  dibahas
secara khusus dan melihat kondisi, jika memungkinkan ya diikuti”.101

Uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa Pengelola madrasah

berusaha melaksanakan proses perancangan dan pengembangan suatu

organisasi yang akan membawa hal-hal tersebut kearah tujuan. Dan uraian di

atas menegaskan bahwa hal-hal pokok yang harus dipahami dalam pelaksanaan

100 Hasil wawancara dengan waka kurikulum MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 18
Pebruari 2017

101Hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 18
Pebruari 2017
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tugas telah diusahakan diantisipasi dan dijelaskan agar tujuan dapat tercapai

secara efektif dan efisien.

Upaya menanggulangi ketidak tersediaan guru/pembina/pelatih dalam

bidang tertentu yang dibutuhkan, diketahui bahwa madrasah bekerjasama

dengan pihak tertentu di luar internal madrasah untuk menjadi pelatih/pembina,

Waka Kesiswaan mengemukakan bahwa: “Beberapa bentuk kegiatan

ekstrakurikuler seperti Taekwondo, Karate, BTQ bekerjasama dengan pembina

yang sesuai bidangnya.”.102

Dukungan dari pihak yang terkait dapat dianggap cukup, melalui

kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, meskipun  pada beberapa hal belum

bisa optimal karena masing-masing juga memiliki keterbatasan. Selanjutnya

sebagaiman dijelaskan oleh Waka Kesiswaan bahwa: “Secara umum

pengorganisasian di madrasah ini sudah cukup baik, para guru/pembina

kegiatan ekstrakurikuler sudah memahami tugasnya masing-masing, mereka

tidak keberatan menerima tugasnya”.103

Bebarapa hal yang dirasakan masih belum terlaksana secara optimal

dalam pengorganisasian di madrasah ini dikemukakan oleh Waka Kesiswaan

yaitu;“Keterbatasan sarana pra-sarana yang ada, dan menghadapi peserta didik

yang harus membutuhkan perhatian lebih dari sikap dan prilakunya, juga peran

orang tua maupun peran lingkungan masyarakat yang belum optimal.”104

Menyikapi kondisi tersebut para pengelola madrasah berupaya meningkatkan

kesiapan faktor terhadap komponen-komponen yang dinilai belum sepenuhnya

siap mendukung penanaman nilai-nilai karakter pada peserta didik melalui

102Ibid.
103Ibid.
104Ibid.
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kegiatan ekstrakurikuler dengan melakukan kerjasama yang baik, dan berupaya

bersama untuk meningkatkan peran-masing-masing.

Dari pembahasan sebagaimana uraian di atas dapat ditarik kesimpulan

bahwa : Pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter

peserta didik di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang dilaksanakan secara terpadu

dalam keseluruhan organisasi madrasah. Dalam proses pengorganisasian

menunjukkan bahwa: (a) Penentuan sumberdaya kegiatan ekstrakurikuler

mencakup; Sarana prasarana, Penanggungjawab Kegiatan, dan Pembiayaan, (b)

Pembagian tugas guru sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler sesuai

kemampuan dalam bidangnya, (c) Pembagian tugas guru sebagai pembina

kegiatan ekstrakurikuler dilakukan secara demokratis untuk memperoleh

kesepakantan bersama. (d) Pembagia tugas guru sebagai pembina kegiatan

ekstrakurikuler ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Madrasah, (e)

Guru/pembina kegiatan ekstrakurikuler diberikan wewenang sesuai tugas

pokok, fungsi, dan peranan dalam bidangnya masing-masing, (f) Guru/Pembina

kegiatan ekstrakurikuler membuat kesepakatan (consensus) bersama untuk

membentuk karakter peserta didik melalui kegiatan rutin, keteladanan, tindakan

spontan, dan pengkondisisan, (g) Madrasah bekerjasama dengan pihak-pihak

yang terkait dalam mengatasi keterbatasan sumberdaya yang dimiliki

3. Pembahasan Pengarahan Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam Pembentukan

Karakter Peserta Dididk.

Pengarahan kegiatan ekstrakurikuler adalah upaya untuk menjadikan

perencanaan kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam

belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan

dan pengawasansatuan pendidikanmenjadi kenyataan, melalui berbagai



144

pengarahan dan pemotivasian agar setiap anggota organisasi dapat

melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai peran, tugas dan tanggung

jawabnya.

Sejalan dengan permasalahan penelitian, bagaimana pengarahan

kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta didik di MTs. Al-

Ikhlas Tanjung Bintang, diketahui setelah diselusuri dengan memperhatikan

unsur-unsur pengarahan, yaitu; motivasi, kepemimpinan, kekuasaan,

pengambilan keputusan, komunikasi, koordinasi, negoisasi, manajemen

konflik, perubahan organisasi, ketrampilan interpersonal, membangun

kepercayaan, penilaian kinerja, dan kepuasan kerja pada kegiatan

ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta didik di lingkungan

madrasah.

Diskripsi unsur-unsur pengarahan di atas dalam penelitian ini yang

dimaksud dengan (a) motivasi adalah pemberian daya penggerak yang

menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama,

bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai

kepuasan, (b) kepemimpinan adalah sebagai proses mernengaruhi dan

mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah

ditugaskan kepada mereka, (c) kekuasaan adalah kemampuan

mempengaruhi orang lain untuk mencapai sesuatu dengan cara yang

diinginkan, (d) pengambilan keputusan adalah sebagai penentuan serangkaian

kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan, (e) komunikasi adalah proses

pengiriman dan penerimaan informasi atau pesan antara dua orang atau lebih

dengan cara yang efektif, sehingga pesan yang dimaksud dapat dimengerti, (f)

koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan
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jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk

menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang

telah ditentukan, (g) negoisasi adalah suatu cara untuk menetapkan keputusan

yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan

bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang, (h) manajemen

konflik adalah praktek mengenali dan menangani perselisihan secara rasional,

(i)  perubahan organisasi adalah proses penyesuaian desain organisasi terhadap

kondisi lingkungan yang dihadapi, (j) ketrampilan interpersonal adalah

kemampuan seseorang secara efektif untuk berinteraksi dengan orang lain

maupun dengan rekan kerja, (k) membangun kepercayaan adalah  keyakinan

terhadap integritas, kemampuan, atau karakter seseorang atau sesuatu, (l)

penilaian kinerja adalah keyakinan terhadap integritas, kemampuan, atau

karakter seseorang atau sesuatu, (m)  kepuasan kerja adalah keadaan emosional

yang menyenangkan dimana para karyawan memandang pekerjaan mereka.

Pengarahan dimaksudkan untuk memastikan kegiatan ekstrakurikuler

dalam pembentukan karakter peserta didik di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang

dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Kepala Madrasah dibantu oleh

Waka Kesiswaan selalu berupaya mengarahkan para guru/pembina untuk

berpedoman pada program kegiatan ekstrakurikuler yang telah disusun,  Kepala

Madrasah mejelaskan sebagai berikut:

“Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler diusahakan mengacu pada
program yang telah disusun dan disepakati bersama. Para guru/pembina
diharapkan dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya masing-masing,
serta berkoordinasi dengan para koordinator yang ditugaskan sesuai bidangnya.
Hal pokok yang kami tekankan adalah pola kegiatan dilaksanakan sesuai yang
disepakati dan konsisten pada kesepakatan tersebut. Pola kegiatan yang saya
maksud adalah; setiap kegiatan setidaknya di awali dengan pendahuluan,
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dilanjutkan dengan kegiatan inti berupa penyampaian materi, dan kegiatan
penutup.”105

Ketentuan mengenai pola pelaksanaan sebagaimana uraian di atas,

merupakan hasil kesepakatan bersama dimaksudkan agar realisasi kegiatan

ekstrakurikuler dalam membentuk karakter peserta didik dapat diwujudkan pada

semua bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan oleh madrasah dan

terukur hasilnya. Diketahui bahwa pola pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler

sedikitnya mencakup 3 tahapan, yaitu; Pendahuluan, Inti, dan Penutup.

Meskipun dalam praktiknya para guru/pembina diperbolehkan melakukan

perubahan pada waktu-waktu tertentu untuk menyesuaikan dengan karakteristik

masing-masing enstrakurikulernya ataupun karakteristik materi kegiatannya.

Pola pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler antara satu dengan yang

lainya diketahui terdapat beberapa kesamaan, dan juga terdapat beberapa

perbedaan. Berdasarkan pola kegiatan ekstrakurikuler dapat dikelompokkan

dalan 3 Format Kegiatan, yaitu : (1) Format Lapangan, terdiri dari 1 jenis

kegiatan yaitu : Pendidikan Kepramukaan, (2) Format Klasikal, terdiri dari 4

jenis kegiatan yaitu: Pembinaan Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ), Muhadharah

(ROHIS), Minat Komputer, dan Hasta Karya, (3) Format Kelompok, terdiri dari

5 jenis kegiatan yaitu : Drum band, Futsal, Voli bal, Karate, dan Taekwondo.

Sesuai dengan temuan penelitian pola pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di

MTs. Al-Ikhla Tanjung Bintang dapat disajikan dalam tabel 4.32 berikut ini.

Tabel 4.32 : Pola Kegiatan Ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang

Tahun Pelajaran 2016/2017106

No Bentuk Ekstrakurikuler Format Kegiatan Pola Kegiatan

105 Hasil wawancara dengan Kepala MTs. Al-Ikhla Tanjung Bintang, 25 Pebruari 2017
106 Dokumen Kegiatan Ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 25

Pebruari 2017
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1 Pendidikan
Kepramukaan

Format Lapangan 1. Upacara Pembukaan
2. Kegiatan Inti
3. Upacara Penutupan

2 BTQ Format Klasikal 1. Pendahuluan
2. Inti
3. Penutupan

Muhadharah/Rohis
Minat Komputer
Hasta karya

3 Drum band Format Kelompok/
Lapangan

1. Pemanasan
2. Kegiatan Inti
3. Pendinginan

Fulsal
Voli1 Bal
Karate
Tekwondo

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam hal ini yang dimaksud

dengan; (1) Format Lapangan adalah pembinaan terhadap sejumlah peserta

didik melalui kegiatan secara masal (bersama-sama) yang berlangsung di luar

kelas atau lapangan, (2) Format Klasikal  adalah pembinaan terhadap sejumlah

peserta didik melalui kegiatan secara klasikal di dalam ruang kelas atau ruang

teori lainya, (3) Format Kelompok adalah pembinaan yang diberikan terhadap

sejumlah peserta didik melalui kegiatan secara kelompok yang dapat

berlangsung dalam ruang tertentu atau di lapangan.Pengelompokan pola

kegiatan tersebut dimaksudkan guna memperjelas kapan penerapan penanaman

nilai-nilai pembentuk karakter dilaksanakan sesuai dengan prinsip pendidikan

karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Selanjutnya diketahui bahwa Pendidikan Kepramukaan kegiatannya

menggunakan Format Lapangan dan Pola Kegiatanya mencakup; Upacara

Pembukaan, Kegiatan Inti, Upacara Penutupan. Ketentuan pola kegiatan

Pendidikan Kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib berpedoman pada

Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 63 Tahun

2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib pada

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Adapun untuk memperoleh
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gambaran tentang pola kegiatan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana

diuraikan  secara ringkas dalam tabel 4.11 dalam temuan penelitian, yaitu

tentang uraian tujuan dan deskripsi  kegiatan Pendidikan Kepramukaan di Mts.

Al-Ikhlas Tanjung Bintang Tahun Pelajaran 2016/2017. Dalam uraian tersebut

dketahui bahwa dalam tujuan dan rung lingkup materi Pendidikan

Kepramukaan memuat nilai-nilai pembentuk karakter peserta didik yang

merupakan aktualisasi dari muatan nilai Sikap Spiritual (KI-1), Sikap Sosial

(KI-2) dan Ketrampilan (KI-4) dari berbagai mata pelajaran yang tercantum

dalam struktur kurikulum sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan,

serta muatan nilai-nilai pembentuk karakter peserta didik yang bersumber pada

Syarat Kecakapan Umum (SKU) Pendidikan Kepramukaan.

Pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib berdasarkan

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 63 Tahun 2014 Tentang

Pendidikan Kepramukaan Sebagai Ekstrakurikuler Wajib. Pengertian kegiatan

ekstrakurikuler wajib adalah kegiatan ekstrakurikuler yang wajib

diselenggarakan  oleh  satuan  pendidikan  dan  wajib diikuti oleh seluruh

peserta didik. Dalam penelitian ini peserta kegitan ekstrakurikuler pendidikan

kepramkaan di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang terdiri dari; (1) kelas VII

berjumlah:  170peserta didik, dan (2) kelas VIII berjumlah:   180

pesertadidik, sehingga jumlah peserta kegiatan ekstrakurikuler pendidikan

kepramukaan dalam penelitian ini seluruhnya adalah: 350 peserta didik.

Sedangkan peserta didik MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang kelas IX

berjumlah : 196   peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pendidikan

kepramukaan Model Blok. Model Blok adalah pola kegiatan pendidikan

kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib yang diselenggarakan pada awal
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tahun ajaran baru. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No

63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Ekstrakurikuler

Wajib disebutkan bahwa:

“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, (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).”107

Berdasarkan kebijakan pemerintah tersebut, KepalaMTs. Al-Ikhlas

Tanjung Bintang diketahui mengambil kebijakan bahwa; peserta didik kelas IX

berjumlah: 196 peserta didik diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler

pendidikan kepramukaan model blok yang diselenggarakan di awal tahun

pelajaran 2016/2017. Oleh karena pelaksanaan kegiatan tersebut berada di luar

jadwal penelitian, maka kelompok peserta didik tersebut tidak termasuk

sebagai subyek dalam penelitian ini, khususnya dalam kegiatan ekstrakurikuler

pendidikan kepramukaan.

Kegiatan ekstrakurikuler yang terdiri dari; BTQ, Muhadharah/Rohis,

Minat Komputer, dan Hasta karya mengunakan format klasikal dan pola

kegiatanya mencakup; Pendahuluan, Inti, dan Penutup. Dalam sejumlah

kegiatan ekstrakurikuler ini dilaksanakan sebagaimna pelaksanaan pembelajaran

pada umumnya yang dilangsungkan dalam ruang kelas atau ruang lain yang

sesuai peruntukannya. Sedangkan bentuk kegiatan ekstrakurikuler lainya yang

terdiri dari; Drum band, Fulsal, Voli1 Bal menggunakan format kelompok atau

107Permendikbud, Pendidikan Kepramukaan Sebagai Ekstrakurikuler Wajib, No. 63
Tahun 2014
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bisa juga menggunakan format lapangan dengan pola kegiatannya mencakup;

Pemanasan atau kegiatan awal, Kegiatan Inti untuk menyampaikan materi atau

kegiatan latihan, dan Pendinginan atau pemulihan (relaksasi).

Pentahapan dalam pola kegiatan tersebut dimaksudkan agar prinsip

pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler dapat diterapkan yang

mencakup; (1) Kegiatan rutin, (2) Keteladanan, (3) Kegiatan spontan, dan (4)

Pengkondisian.108 Prinsip pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler

tersebut dalam pelaksanaanya diterapkan pada semua bentuk kegiatan

ekstrakurikuler dapam pembetukan karakter peserta didik di MTs. Al-Ikhlas

Tanjung Bintang. Dalam penelitian ini dapat diberikan ulasan sebagai berikut;

Kegiatan Rutin adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik secara

terus menerus dan konsisten setiap saat. Contoh kegiatan ini adalah berdoa

waktu mulai dan selesai kegiatan, mengucap salam bila bertemu guru/pembina

atau warga madrasah lainya,  berseragam sesuai jadwal kegiatan, mejaga

kebersihan lingkungan madrasah, dan sebagainya merupakan hal yang harus

diwujudkan dan ditaati bersama sehingga menjadi kebiasaan. Kegiatan ini akan

efektif membentuk karakter peserta didik secara berkelanjutan dengan

pembiasaan yang sudah mereka lakukan secara rutin tersebut.

Kegiatan Spontan adalah kegiatan yang dilakukan secara spontan pada

saat itu juga. Kegiatan ini dilakukan biasanya pada saat guru/pembina

mengetahui adanya perbuatan yang kurang baik dari peserta didik yang harus

dikoreksi pada saat itu juga. Apabila guru mengetahui adanya perilaku dan

sikap yang kurang baik maka pada saat itu juga guru/pembina harus melakukan

108 Kementerian Pendidikan Nasional,.
PengembanganPendidikanBudayaKarakterBangsa:PedomanSekolah. (PusatKurikulum,
Jakarta, 2010) h. 9-10
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koreksi sehingga peserta didik tidak akan melakukan tindakan yang tidak baik

itu. Kegiatan spontan berlaku juga untuk peserta didik yang baik sehingga perlu

dipuji, misalnya: memperoleh nilai tinggi, menolong orang lain, memperoleh

prestasi, berani mengkoreksi perilaku teman yang tidak terpuji.

Keteladanan adalah perilaku dan sikap guru/pembina dalam memberikan

contoh terhadap tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi

panutan bagi peserta didik untuk mencontohnya. Jika guru/pembina

menghendaki agar peserta didik berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-

nilai budaya dan karakter yang baik, maka guru/pembina adalah orang yang

pertama dan utama memberikan contoh berperilaku dan bersikap sesuai dengan

nilai-nilai itu. Misalnya, berpakaian rapi, datang tepat pada waktunya, bekerja

keras, bertutur kata sopan, kasih sayang, perhatian terhadap peserta didik, jujur,

menjaga kebersihan.

Pengkondisian adalah kegiatan untuk mendukung keterlaksanaan

pembentukan karakter peseta didik, maka madrasah harus dikondisikan sebagai

pendukung kegiatan itu. Madrasah harus mencerminkan kehidupan nilai-nilai

budaya dan karakter yang diinginkan. Misalnya, toilet yang selalu bersih, bak

sampah ada di berbagai tempat dan selalu dibersihkan, sekolah terlihat rapi dan

alat kegiatan ditempatkan teratur. Suasana kehidupan madrasah tempat peserta

didik berinteraksi dengan sesamanya dan dengan warga madrasah lainya terikat

oleh berbagai aturan, norma, moral serta etika bersama yang berlaku di suatu

madrasah.

Penerapan prinsip pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler

sesuai temuan penelitian,  dalam pembahasan ini dapat digambarkan pada
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skema pembentukan karakter peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler

yang disajikan dalam tabel 4.33 berikut ini.

Tabel 4.33 :   Skema Pembentukan Karakter Peserta Didik melalui Kegiatan

Ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang Tahun

Pelajaran 2016/2017.109

No Pola Kegian
Pembentukan Karakter Melalui
Kegiatan Ekstrakurikuler

Nilai-nilai
Pembentuk Karakter

1 Pendahuluan Memulai dan melaksanakan
kegiatan tepat waktu

Disiplin

Mengcap/menjawab salam Peduli soaial
Berdo’a Religius
Apersepsi/refleksi Menghargai prestasi
Penyampaian tujuan/motivasi Rasa ingin tahu

2 Kegiatan Inti Kegiatan bersama/kelompok/
Diskusi, dsb.

Demokratis,
Bersahabat/Komunikatif

Kegiatan individu/perorangan Kreatif dan Mandiri
Mengerjakan tugas sesuai target Kerja keras,
Mengikuti kegiatan/latihan rutin Bertanggungjawab
Menjaga kebersihan/merawat alat Peduli lingkungan
Menyelesaikan konflik/masalah Cinta damai/ Toleransi
Mengembangkan wawasan baru Gemar membaca
Mengikuti ujian/lomba Menghargai prestasi
Menjaga nama baik diri sendiri,
kelompok, instansi, dst.

Cinta tanah air/
Semangat kebangsaan

3 Penutup Mengerjakan tes/penilaian Jujur
Mengerjakan tugas di rumah Mandiri
Menyiapkan kegiatan berikutnya Rasa ingin tahu
Berdo’a Religius
Bersalaman Bersahabat/Komunikatif

Pola kegiatan yang terdiri dari; Pendahuluan, Kegiatan Inti, dan Penutup

dimaksudkan untuk memperjelas bahwa guru/pembina memiliki kesempatan

menjalankan prinsip pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler yang

dilaksanakan. Sesuai dengan tahapan tersebut guru/pembina menyampaikan

materi yang telah diprogramkan dan secara bersamaan dimanfaatkan untuk

menanamkan nilai-nilai pembentuk karakter dengan mewujudkannya dalam

109 Dokumen Kegiatan Ekstrakurikuler MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 25 Pebruari
2017
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tindakan nyata secara terus menerus sehinga peserta didik menjadi terlatih dan

terbiasa berbuat kebaikan.

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter

peserta didik di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang diketahui bahwa sebelum

kegiatan dimulai para guru/pembina melakukan persiapan antara lain; (a)

memastikan tempat untuk melaksanakan kegiatan dalam kondisi siap untuk

melaksanakan kegiatan, (b)  menyiapkan peralatan dan perlengkapan tersedia

dalam kondisi siap digunakan sehingga kegiatan tidak terhambat.

Dalam kegiatan pendahuluan, diketahui para gurupembina menjalankan

kegiatan  sesuai waktu yang dijadwalkan, membuka kegiatan mengucapkan

salam, mengajak dan memimpin berdo’a, mengecek kehadiran, melakukan

apersepsi dengan mengingatkan materi yang sudah disampaikan, melakukan

refleksi dengan menunjuk peserta mengungkapkan perolehan materi

sebelumnya, menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan yang

dilakukan, memberi motivasi dengan menjelaskan manfaat materi

kegiatan/latihan. Dalam kegiatan tersebut diketahui tindakan peserta didik

antara lain;  datang tepat waktu dan siap mengikuti kegiatan, mengucap atau

menjawab salam, memperhatikan pengarahan dari pembina, merespon

pertanyaan dan permintaan pembina, menyiapkan diri mengikuti kegiatan, dan

yang lainya.

Dalam kegiatan inti, diketahui para guru/pembina mengkondisikan

kelas/kelompok dalam suasana aman, menyenangkan, kondusip untuk kegiatan,

menyampaikan materi kegiatan/latihan relevan dengan yang di programkan,

menunjukkan sikap dan tindakan keteladanan, mengajak kegiatan secara

bersama atau kegiatan kelompok, memberikan tugas berdiskusi, memberikan
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tugas secara individu atau perorangan, menginstrusikan mengerjakan tugas

sesuai target, mengajak mengikuti kegiatan/latihan rutin, mengarahkan dan

mengawasi dalam menjaga kebersihan/merawat alat, membantu menyelesaikan

kesulitan/konflik/masalah, memastikan, semua peserta terlayani dengan baik,

mengembangkan wawasan baru dan membangkitkan minat, memberikan

pengarahan dalam mengikuti ujian/lomba, melakukan penilaian proses dan

tindakan spontan, mengajak menjaga nama baik diri sendiri, kelompok, instansi,

dan sebagainya. Tindakan peserta didik antara lain; mengikuti intruksi atau

pengarahan pembina, berusaha berpartisipasi aktif, bersikap demokratis dalam

berdiskusi,  bekerjasama dengan sikap bersahabat/komunikatif, berusaha kreatif

dan tidak mengandalkan orang lain, bersungguh-sungguh dalam berlatih,

berusaha secara maksimal, bertanggungjawab atas perkataan dan perbuatannya

sendiri, sikap peduli pada lingkungan menjaga kebersihan, menggunakan

peralatan sesuai peruntukannya, menghormati perbedaan pendapat, tidak

membuat masalah/kerubutan,  menghargai perbedaan pendapat, membaca

materi yang dipelajari, bersemangat untuk berprestasi/menghargai prestasi,

mendahulukan kepentingan bersama, menjaga persatuan, dan memiliki

semangat kebangsaan, dan yang lainnya.

Dalam kegiatan penutup, diketahui para guru/pembina memantau dan

memastikan perlengkapan dan peralatan untuk dibersihkan dan disimpan pada

tempatnya, mengadakan penilaian, membuat catatan kegiatan/jurnal,

menyampaikan ulasan kesimpulan, menyampaikan kesan dan pesan kegiatan,

memberikan tugas di luar madrasah, mengajak terus belajar dan berlatih,

memberitahukan dan menyiapkan kegiatan berikutnya, menutup dengan

mengajak berdo’a, mengarahkan untuk saling bersalaman atau saling berjabat
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tangan.   Diketahui peserta didik melakukan tindakan diantaranya; bersiap

mengakhiri kegiatan, mengumpulkan, membersihkan alat dan perlengkapan,

menyimpan peralatan pada tempatnya, mengerjakan penilaian dengan jujur, atau

sportif, memperhatikan penjelasan pembina, mencatat dan tugas-tugas, berdo’a

bersama secara khusu’, berjabatan tangan dengan pembina dan teman sesama

peserta, saling berpesan dengan sikap  bersikap  bersahabat/komunikatif, dsb.

Berkenaan dengan pola kegiatan, Kepala Madrasah menjelaskan bahwa:

”Pola kegiatan yang ada merupakan rambu-rambu dalam pelaksanaan
kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan  secara rutin sehingga diharapkan
dapat meningkatkan karakter peserta didik. Oleh karena itu para guru/pembina
dalam setiap kegiatannya harus menyadari dan menunjukkan sikap sebagai
teladan yang baik bagi peserta didiknya, baik perkataan maupun tindakkannya.
Pembina juga harus menjalankan tindakan spontan dengan memberikan
apresiasi terhadap keberhasilan peserta didik maupun memberikan teguran,
peringatan, atau sanksi terhadap peserta didik yang melanggar aturan.
Selanjutnya pembina perlu mengkonsdisikan setiap kegiatan dapat berjalan
dengan baik dan lancar, misalnya; kesiapan tempat, alat dan perlengkapan, serta
menjaga agar peserta didik dalam suasana aman, senang dan semangat dalam
mengikuti kegiatan.”110

Uraian tersebut di atas menegaskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler

dalam membentuk karakter peserta didik di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang

dilaksanakan sesuai dengan prinsip pendidikan karakter melalui kegiatan

ekstrakurikuler. Hal ini juga berarti bahwa  setiap guru/pembina kegiatan

ekstrakurikuler yang mencakup; (1) Pendidikan Kepramukaan, (2) Pembinaan

Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ), 3) Muhadharah (ROHIS), 4) Minat Ketrampilan

Komputer, (5) Hasta Karya, (6) Drum band, (7) Futsal, (8) Voli Bal, (9) Karate,

dan (10) Taekwondo, berkewajiban melaksanakan prinsip pendidikan karakter

melalui kegiatan ekstrakurikuler yangdilaksanakan.

Sesuai dengan pola kegiatan ekstrakurikuler, diketahui guru/pembina

mengisi kegiatan sesuai tahap-tahap kegiatan, disertai tindakan-tindakan

110 Hasil wawancara dengan Kepala MTs. Al-Ikhla Tanjung Bintang, 25 Pebruari 2017
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penanaman nilai-nilai pembentuk karakter yang dilakukan oleh guru/pembina

dan akan diikuti oleh tindakan peserta didik yang menjadi anggota dalam

kegiatan tersebut, dan  masing-masing peserta didik melakukan tindakan dengan

merespon tindakan guru/pembinanya yang mencerminkan nilai-nilai karakter

yang ditanamkan. Muatan nilai-nilai pembentuk karakter yang terkandung

dalam tiap-tiap materi pada masing-masing kegiatan ekstrakurikuler dalam

berbagai bentuk kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan substansinya

merupakan tujuan pokok  yang diusahakan oleh guru/pembina dapat dicapai

melalui pertemuan pada setiap kali kegiatan yang  dilaksanakan sesuai program

yang telah direncanakan.

Prinsip yang telah diterapkan pada pola kegiatan ekstrakurikuler dalam

pengembangan nilai-nilai karakter mengusahakan agar peserta didik mengenal

dan menerima nilai-nilai karakter yang baik sebagai milik mereka dan

bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal

pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan

suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Dengan prinsip ini, peserta didik

belajar melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat. Ketiga proses ini

dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam

melakukan kegiatan hubungan sosial dan mendorong peserta didik untuk

melihat diri sendiri sebagai makhluk sosial.

Pembentukan karakter peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler

diketahu dilaksanakan oleh guru/pembina dan diikuti oleh peserta didik dengan

memanfaatkan setiap kesempatan saat pelaksaan kegiatan ataupun pada saat

penyampaian materi disertai  dengan penerapan nilai-nilai karakter yang baik

yang akan diwujudkan. Dengan demikian peserta didik dapat banyak belajar
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nilai-nilai kebaikan, mengetahui lebih banyak nilai-nilai kebaikan, mendapat

banyak kesempatan mempraktikan nilai-nilai kebaikan, terlatih dan terbiasa

melakukan nilai-nilai kebaikan, mengerti maafaat menjalankan nilai-nilai

kebaikan, merasa  terus membutuhkan untuk berbuat kebaikan. Hal ini relevan

dengan Kebijakan Nasional Pendidikan Karakter yang menyebutkan bahwa:

“Karakter adalah  nilai-nilai yang khas-baik (tahu nilai kebaikan, mau
berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap
lingkungan) yang terpateri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku.
Karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga,
serta olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang. Karakter
merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai,
kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan
tantangan”.111

Uraian  di atas dapat dimaknai bahwa karakter yang baik berupa tingkah

laku dalam kehidupan yang tepat/benar dalam hubungannya dengan orang lain

maupun diri sendiri. Karakter merupakan perpaduan harmonis seluruh budi

pekerti yang terdapat dalam ajaran agama, cerita-cerita orang bijak dan orang-

orang yang berilmu. Karakter yang ada pada diri seseorang itu berbeda-beda

antara satu dengan lainya. Pandangan-pandangan ini menunjukkan pentingnya

seorang anak memiliki karakter dalam membangun dan mengkonstruksi pola

pikir sebagai bekal interaksi dengan lingkungannya. Dengan kata lain, karakter

sebagai kualitas pribadi yang baik, dalam arti tahu kebaikan, mau berbuat baik,

dan nyata berbuat baik (berilmu amaliah, beramal ilmiah, dan berakhlak

karimah). Seseorang telah terbiasa melakukan kebaikan, maka tindakan moral

berubah menjadi kebiasaan. Salah satu penyebab ketidak mampuan orang

berprilaku baik meskipun ia telah memiliki pengetahuan adalah karena ia tidak

terlatih melakukan kebaikan.

111Pemerintah RI, Kebijakan Nasional Pendidikan Karakter, 2010, h.7
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Motivasi dalamrangka pengarahan dilakukan oleh PimpinanMadrasah

dengan memberikan contoh kepada para guru/pembina maupun pada peserta

didik dengan keteladanan yang baik, sehingga para guru/pembina dan peserta

didik menjadi aktif dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tersebut.

Paraguru/pembina mengatakan:

“Selain beliau sangat rajin dalam tugas sehari-hari, terhadap kegiatan
ekstrakurikuler juga sangat besar menaruh perhatian; beliau selalu mendorong
untuk berprestasi, menjalin kerjasama secara efektif  pada guru/Pembina
kegiatan ekstrakurikuler, sangat menghargai usaha yang dilakukan, bahkan
memberikan penghargaan, dan bijaksana dalam  memimimpin. Sehingga para
guru/pembina juga terdorong untuk memiliki kinerja yang baik dalam tugasnya
dalam membina kegiatan ekstrakurikuler”.112

Uraian di atas dapat diartikan bahwa pimpinan madrasah memotivasi

para guru/pembina untukmenanamkan nilai-nilai karakter telah memberikan

dampak positif dalam peningkatan kinerja para guru/pembina tersebut.

Tindakan pimpinan dalam rangka pengarahan tersebut relevan dengan beberapa

konsep tetang motivasi,  misalnya  pimpinan mampu memberikan contoh rajin

dalam tugas sehari-hari (berpikiran positif) adalah merupakan teknik motivasi.

Memberikan perhatian (attention) merupakan proses memotivasi. Menjalin

kerjasama yang baik secera afektif (afiliasi) merupakan salah satu dari pola

motivasi. Mendorong untuk berprestasi atau motivasi berprestasi. Menghargai

atau memberikan penghargaan (reward) merupakan bentuk motivasi.

Pengambilan keputusan secara tegas oleh pimpinan berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, sehingga pimpinan cukup dihormati oleh

warga madrasah.Para guru/pembina mengatakan bahwa: “Pimpinan di madrasah

ini menurut kami; jika mengambil keputusan cukup tegas,  mau mengerti

perasaan guru, menghargai perbedaan pendapat, memberikan kesempatan

112 Hasil wawancara dengan guru/pembina MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 25
Pebruari 2017
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terhadap partisipasi guru, juga trampil menjalankan peranannya sebagai

pemimpin, serta berupaya melakukan perubahan, rajin, dan percaya diri”.113

Uraian tersebut di atas menunjukkan adanya unsur dari pengarahan yaitu

kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Dimana pimpinan madrasah dalam

mengarahkan para guru/pembina kegiatan ekstrakurikuler telah berusaha

menjalankan peranannya sebagai pemimpin yang baik yang mencerminkan

kepemimpinan yang efektif. Hal ini relevan dengan hasil penelitian oleh Tiong

dalam Husaini Usman, yang mengungkapkan karakteristik kepala sekolah yang

efektif, yaitu: “Adil dan tegas dalam mengambil keputusan, membagi tugas

secara adil kepada guru, menghargai partisipasi staf, memahami perasaan guru,

memiliki visi dan berupaya melakukan perubahan, trampil dan tertib,

berkemampuan dan efisien, memiliki dedikasi dan rajin, tulus, dan percaya

diri”.114 Sehingga diketahui bahwa para guru/pembina kegiatan ekstrakurikuler

mayoritas menerima baik pengarahan dari pimpinan. Begitu juga para peserta

didik mayoritas sangat patuh pada pimpinan. Dalam pengelolaan kegiatan

ekstrakurikuler, pimpinan madrasah sangat terbuka dan memberikan

kesempatan kepada guru/pembina untuk menyampaikan masukan pelaksanaan

tugasnya.

Koordinasi kegiatan lebih banyak dilakukan melalui forum rapat di

madrasah ini diketahui, dimana masing-masing guru/pembinadiberikan

kesempatan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya, perkembangannya,

termasuk melaporkan hambatan yang mungkin ditemui. Para

guru/pembinatersebut mengatakan bahwa: “Kami guru/pembina kegiatan

113 Hasil wawancara dengan guru/pembina MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 25 Pebruari
2017

114 Husaini Usman, Op.cit. h. 323
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ekstrakurikuler selalu diminta menyampaikan laporan kegiatan.Permasalahan

yang ada selalu mendapat tanggapan dari pimpinan, dan kita mencari solusi

bersama untuk mengatasi setiap masalah yang kita hadapi”.115

Hambatan dan kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuer

disikapi oleh pimpinan denganmelakukan klarifikasi kegiatan tersebut, dan

meluruskan apabila dinilai sebagai penyimpangan, dan jika diperlukan

denganpertimbangan tertentu, maka dilakukan penyesuaian atau perubahan.Hal

ini menunjukkan tentang tindakan pimpinan yang bijaksana dalam mengatasi

permasalahan yang muncul dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan

ekstrakurikuler, dimana pimpinan mau memberi kesempatan pada para

guru/pembina kegiatan ektrakurikuer memperoleh pemecahan masalahnya.

Menyikapan tindakan guru/pembina atau warga madrasah lainya yang belum

menunjukkan keteladanan yang baik dalam pelaksanaan tugasnya, Waka

Kesiswaan menjelaskan,:

“Pimpinan bertindak dengan mengarahkan para guru/pembina agar
fokus pada tujuan yang ingin dicapai, memberikan saran alternatif perbaikan,
memberikan koreksi dan mengambil kebijakan tertentu, serta meminta dijadikan
bahan sebagai umpan balik dan perbaikan berikutnya. Beliau berusaha
komitmen pada prilaku yang baik”.116

Uaraian di atas merupakan bagian dari tugas pemimpin bagaimana

mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar mengarah pada usaha-usaha mencapai

tujuan yang diharapkan. Hal ini terkait dengan unsur-unsur dalam fungsi

pengarahan, mencakup; komunikasi, koordinasi, negoisasi, manajemen konflik,

dan perubahan organisasi. Kebijakan yang diambil oleh pimpinan dalam

mengatasi permasalahan yang mungkin timbul sudah diantisipasi, adanya

115 Hasil wawancara dengan guru/pembina MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 25
Pebruari 2017

116 Hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan  MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 25
Pebruari 2017
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kesepakan sebelumnya, dan adanya upaya dari setiap persoalan yang muncul

menjadi bahan sebagai umpan balik untuk perbaikan berikutnya. Fakta yang ada

dalam pelaksanaan tidak banyak masalah yang dihadapi, meskipun diakui

bahwa masih terdapat masalah-masalah tertentu yang sifatnya berupa tantangan

secara berkelanjutan. Tindakan pimpinan tersebutrelevan dengan pendapat

Boone dan Johnson dalam Husini Usman tentang komitmen dalam tugas dengan

menyatakan bahwa: “Manajer sukses memberikan arti dan relevansi untuk

menunjukkan tugas pada orang-orang. Mereka menyediakan fokus dan arah,

serta jaminan sukses dalam meyelesaikan tugas”.117

Peningkatan keteladanan seperti; sikap disiplin, kerja keras,

bertanggungjawab dan yang lainya masih harus terus dilakukan karenadapat

tersejumlah peserta didik yang sikapnya belum menunjukkan perbaikan. Waka

Kurikulum menjelaskan bahwa: “Karena meskipun keteladanan dari

guru/pembina telah berdampak positif pada perubahan sikap dan prilaku peserta

didik, masih terdapat sejumlah peserta didik yang belum menunjukkan

kebiasaan berprilaku yang patut diteladani, hal ini tidak terlepas dari faktor

dalam diri sendiri, pengaruh negatif dari lingkungan di luar madrasah”118

Fenomena tentang perubahan sikapdan prilaku peserta didik yang

menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor baik dari pribadi peserta didik

maupun faktor lingkungan yang mempengaruhi prilakunnya sehingga sulit

berubah dan masih membutuhkan perhatian, pemikiran, maupun tindakan lebih

lanjut. Meskipun sebagai suatu proses yang berkelanjutan perkembangan sikap

(seperti; tidak disiplin, malas, menghindari tanggungjawab) demikian dapat

117 Husaini Usman, Op.cit. h. 341
118 Hasil wawancara dengan Waka Kurikulum  MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 28

Pebruari 2017
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dinilai sebagai kejadian yang wajar, karena untuk melaksanaan perubahan

sikap/prilaku pada dasarnya tidak dapat dilakukan dengan secara seketika akan

tetapi perlu waktu dan terus-menerus melalui pembiasaan yang baik.Dampak

positif keteladanan para guru/pembina dalam pembentukan karakter pesera

didik, karena tindakan keteladanan dari para guru/pembina tersebut peserta

didik belajar meniru, mencontoh, mengikuti, mempercayai bahwa hanya dengan

berbuat yang baik ia dapat berharap menuai kebaikan. Keteladanan diakui

merupakan faktor utama untuk mencapai keberhasilan dalam perubahan sikap

dan prilaku para peserta didik. Hal ini juga relevan sebagaimana yang

disebutkan dalam Kebijakan Nasional Pendidikan Karakter, yaitu:

“Salah satu kunci keberhasilan program pengembangan karakter pada
satuan pendidikan adalah keteladanan dari para pendidik dan tenaga
kependidikan. Keteladanan bukan sekadar sebagai contoh bagi peserta didik,
melainkan juga sebagai penguat moral bagi peserta didik dalam bersikap dan
berperilaku. Oleh karena itu, penerapan keteladanan di lingkungan satuan
pendidikan menjadi prasyarat dalam pengembangan karakter peserta didik”.119

Pengembangan sikap kepedulian sosial diketahui dilakukan oleh

pimpinan madrasah dengan membangun kerjasama yang baik pada semua

warga madrasah. Menhadapi para guru/pembina yang kurang peduli terhadap

peserta didiknya, para guru/pembina mengatakan:

“Guru/pembina yang dinilai kurang peduli pada peserta didik, maka
biasanya pimpinan tidak langsung menyalahkannya, tetapi mengarahkan agar
setiap guru/pembina mengedepankan pelayanan yang optimal, dan pimpinan
juga mencari tahu dan mempelajari faktor-faktor penyebabnya dan mencari
solusi terbaik. Sehingga sering juga menjadi bahan untuk memberikan arahan
pada pihak terkait saat rapat. Sikap perduli sosial pada pserta didik dalam
kesempatan rapat biasanya juga dibahas, karena tidak sedikit masalah prilaku
peserta didik yang umumnya masih usia remaja masih sangat membutuhkan
perhatian lebih untuk dapat dientaskan”.120

119Pemerintah RI, Kebijakan Nasional Pembangunan Budaya Karakter Bangsa, Op.cit., h. 5
120 Hasil wawancara dengan guru/pembina MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 28

Pebruari 2017
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Uraian tersebut di atas menunjukkan tindakan pemimpin dalam rangka

pengarahan mencerminkan sifat dan ketrampilan kepemimpinan sebagai ciri

memimpin yang efektif. Davis dan Thomas dalam Husaini Usman yang

mengungkapkan bahwa karakteristik kepala sekolah yang efektif mencakup; (a)

sifat dan ketrampilan kepemimpinan, (b) kemampuan pemecahan masalah, (c)

kecakapan sosial, (d) pengetahuan dan kompetensi professional.121 Sehingga

dengan gaya kepemimpinan tersebut dan diterapkan pada situasi yang tepat

akan memberikan dampak positif dalam pengarahan yang dilaksanakan.

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam membentuk karakter peserta

didik pada prinsipnya harus dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan

dan bebas dari tekanan. Oleh karena itu di Madrasah ini juga telah diupayakan

menjalankan prinsip kegiatan yang menyenangkan tersebut. Terhadap para

guru/pembina yang dinilai mengabaikan prinsip-prinsip ini, diketahui bahwa:

“Pimpinan mengambil tindakkan dengan mengarahkan pada semua
pihak yang terkait untuk bekerjasama saling membantu, memberikan bimbingan
pada yang bersangkutan, bahkan meminta komitmen pada yang bersangkutan.
Tetapi jika permasalahan masih pada tingkat wajar diserahkan pada yang
diberikan tanggungjawab perbaikannya”.122

Uraian tersebut di atas menegaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan

ekstrakurikuler perlumengembangkan hubungan interpersonal, membangun

kepercayaan, dan atau penilaian kinerja. Ketegasan pimpinan dengan meminta

komitmen terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban para guru/pembina

kegiatan eksrakurikuler dalam pembentukan karakter merupakan salah satu

kunci yang memberikan pengaruh pada kinerja yang baik.Prinsip partisipasi

akatif dan menyenangkan dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang

121 Husaini Usman, Op.cit. h. 324
122 Hasil wawancara dengan guru/pembina MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 28

Pebruari 2017
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ditekankan oleh pimpinan tersebut sesuai dengan uraian sebagaimana yang

disebutkan dalam Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler, yaitu:

“Kegiatan Ekstrakurikulerpada satuan pendidikan dikembangkan dengan
prinsip: (a) partisipasi aktif yakni bahwakegiatan ekstrakurikulermenuntut
keikutsertaan peserta didik secara penuh sesuai  dengan minat  dan  pilihan
masing-masing;  dan  (b) menyenangkanyaknibahwakegiatan
ekstrakurikulerdilaksanakan dalam suasana yang menggembirakan bagi peserta
didik”.123

Masalahyang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler

biasanya dicarikan solusi secara bersama, jika dirasakan penting melakukan

perubahan, maka dilakukan perubahan untuk mencapai kemajuan

tertentu.Tindakan pimpinan melakukan perubahan dapat dinilai sebagai sikap

yang bijaksana, dan bukan karena tidak konsisten dengan perencanaan.

Perubahan kearah yang lebih baik relevan dengan yang diungkapkan Husaini

Usman, sebagai berikut: “Perubahan organisasi ialah perpindahan kearah yang

lebih baik untuk mempertahankan keberadaan organisasi terhadap tuntutan

perubahan zaman. Organisasi selalu berubah karena tidak ada yang abadi di

dunia ini, semuanya berubah, termasuk organisasi; yang tidak berubah adalah

perubahan itu sendiri.”124

Faktorpendukung pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam

pembentukan karakter peserta didik sebagaimana dikemukakan oleh para

guru/pembina, yaitu: “Pimpinan membangun dan mengembangkan hubungan

interpersonal yang baik, dan bersikap ramah, sehingga  para  guru/pembina

berusaha bersikap konsisten pada tugas dan tanggungjawabnya dalam

menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik”.125 Ungkapan ini dapat

123 Kemendikbud, Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler, Op.cit., h.4
124 Husaini Usman, Op.cit., h. 259

125 Hasil wawancara dengan guru/pembina MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 1 Maret
2017
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dipahami berdasarkan fakta dilapangan bahwa masih ada kendala atau

hambatan yang ditemui terutama yang bersumber dari sikap dan prilaku peserta

didik yang dinilai sulit menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan yang

diatur dan atau yang dipersyaratkan pada pelaksanaan kegiatan ektrakurikuler

dalam pembentukan karakter peserta didik, seperti; kurang disiplin, kurang

aktif, atau kurang sungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan yang

diselenggarakan. Dalam menyikapi hal ini para guru/pembina mengharapkan

peran  orangtua dapat ditinggkatan melaui koordinasi antar pihak terkait.

Karena ketidak aktifan peserta didik tidak bisa diselesaikan sendiri oleh para

guru/pembina. Lebih diharapkan adalah para  orangtua dapat memastikan

bahwa putra-putrinya benar mengikuti kegiatan ekstrakurikuler baik yang wajib

maupun yang dipilihnya sendiri.Pemikiran yang muncul agar pembentukan

karakter peserta didik lebih efektif, para guru/pembina berpendapat: ”Perlu

peningkatan kerjasama antara madrasah dan orang tua/wali murid agar peran

dan dukungannya dapat ditingkatkan sehingga kepatuhan peserta didik dalam

menjalankan nilai-nilai karakter dapat meningkat.”126

Secara umun diketahui Para guru/pembina merasa puas terhadap

perkembangan yang dicapai para peserta didiknya, meskipun masih terdapat

catatan-catatan yang perlu ditindaklanjuti.  Waka Kesiswaan mengungkapkan:

“Yang dikeluhkan oleh sejumlah peserta didik, yaitu banyaknya agenda diluar

jam sekolah”.127Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan

kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta didik telah

berjalan sebagaimana mestinya, dan apa yang dikeluhkan guru/pembina

126 Hasil wawancara dengan Guru/Pembina di  MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 1
Maret 2017

127 Hasil wawancara dengan waka kesiswaan MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 1 Maret
2017
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maupun peserta didik sudah diprediksi dari awal bahwa permasalahan tersebut

dimungkikan akan terjadi. Upaya berikutnya adalah meningkatkan baik kualitas

maupun kwantitas kegiatannya.

Kegiatan pendukung ekstrakurikuler keagamaan dan pembentukan

karakter peserta didik yang secara rutin dilaksanakan di madrasah ini, antara

lain; (1) salatdhuha, (2) salatberjama’ah (3) tadarus, (4) salam, (5) infakjum’at,

(6) doa sebelumdan sesudahbelajar, (7) berbusanamuslim, (8) pesantren kilat,

(9) pengelolamasjid/musalla.128Budaya madrasah yang dilakukan oleh peserta

didik dan warga madrasah lainya dalam sejumlah kegiatan sebgaimana tersebut

di atas merupakan kegiatan yang sehari-hari dilakukan dilingkungan madrasah.

Dalam penelitian ini yang dimaksud (1) salatdhuha adalah salat sunah yang

dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Jumlah rakaat salat duha minimal

2 rakaat dan maksimal 12 rakaat, (2) salatberjama’ah adalah salatyang

dikerjakan oleh dua atau lebih orang secara bersama-sama yang dipimpin oleh

seorang iman salat, (3) tadarus adalah mempelajari atau mengkaji atau

membaca (Al-Qur'an) secara bersama-sama atau dapat juga dilakukan secara

sendirian., (4) salam adalah mengucap atau menjawab salam ketika bertemu

seseorang sesama muslim, (5) infakjum’at adalah mengeluarkan sebagian dari

harta untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam biasanya pada

hari jum’at, (6) doa sebelumdan sesudahbelajar adalah mengawali dan

mengakhiri kegiatan dengan berdo’a, (7) berbusanamuslim adalah berpakaian

atau berbusana yang sesuai kaidah pakaian atau busana umat Islam baik itu laki-

laki maupun perempuan, (8) pesantren kilat adalah kegiatan guna meningkatan

keimanaan dan ketaqwaan serta berbudi pekerti luhur dalam bentuk aktualisasi

128 Hasil observasi dan wawancara dengan peserta didik MTs. Al-Ikhlas Tanjung
Bintang, 3 Maret 2017
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pembiasaan hidup beragama, (9) pengelolamasjid/musalla adalah memelihara

dan merawat semua aset masjid/mushola sehingga dapat terus diambil

manfaatnya oleh para jama'ah.

Kreteria pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan

karakterpeserta didik sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Kegiatan

Ekstakurikuler seagai berikut:

“Hal penting yang tidak boleh diabaikan antara lain; (a)
Melaksanakansosialisasikegiatan ekstrakurikulr,  (b)
Membuatkomitmendengansemuastakeholder(seluruhwargasekolah/madrasah,
orangtua siswa, komite, dantokoh masyarakat setempat)untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, (c) Pengkondisian,seperti: penyediaan
sarana, pemberdayaan, penciptaan kondisi/suasanasekolah/madrasah yang
kondusif, dan mempersiapkan guru/pendidik/Pembina, misalnya melalui
workshop/ pendampingan”.129

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pada dasarnya merupakan kegiatan untuk

merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan

secara efektif dan efesien, sehingga memiliki nilai. Pelaksanaan merupakan

kegiatan utama/inti dari kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan

karakterpeserta didik. Oleh karana itu dibutuhkan

komitmendengansemuastakeholder(seluruhwargasekolah/madrasah, orangtua

siswa, dan komite)untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang

bermuatan nilai-nilai karakter.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa; Pengarahan kegiatan

ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta didik diMTs. Al-Ikhlas

Tanjung Bintang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan

terarah pada tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Proses

129Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler,
Op.cit., h.4
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pengarahan menunjukkan bahwa: (a) Kegiatan ekstrakurikuler dalam

pembentukan karakter peserta didik dilaksanakan sesuai dengan yang

direncanakan dengan berpedoman pada program yang telah disusun. (b) Pola

pelaksanaan kegiatan mencakup; kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan

penutup.(c) Guru/Pembina secara bersamaan menyampaikan materi yang

diprogramkan dan menanamkan nilai-nilai pembentuk karakter secara terus

menerus sehingga peserta didik terlatih dan terbiasa berbuat kebaikan, (d)

Sasaran pembentukan karakter adalah kualitas pribadi yang baik, dalam arti

tahu kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata berbuat baik (e) Guru/pembina

memprioritaskan keteladanan dalam pembentukan karakter pesera didik untuk

mencapai keberhasilan, (f) Guru/pembina merasa puas terhadap perkembangan

yang dicapai para peserta didiknya, meskipun masih terdapat catatan-catatan

yang perlu ditindaklanjuti, (g) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler untuk

merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan

secara efektif dan efesien, sehingga memiliki nilai, (h) Pimpinan memberikan

motivasi dengan menunjukkan keteladanan  yang baik, menaruh perhatian pada

kegiatan ekstrakurikuler, mendorong untuk berprestasi, menjalin kerjasama

yang baik, menghargai pelaksanaan tugas para guru/pembina.(i) Kepala

madrasah memimpinan secara demokratis dengan tindakkan; mengambil

keputusan dengan tegas,  menghargai perbedaan pendapat, memberikan

kesempatan guru berpartisipasi, melakukan perubahan untuk kemajuan, (j)

Penyelesaikan masalah dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan

pihak yang terkait dan yang berkepentingan, (k) Mayoritas guru/pembina

konsisten  menanamkan nialai-nilai pembentuk karakter peserta didik melalui

kegiatan rutin, keteladanan, tindakan spontan, dan pengkondisisan.
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4. Pembahasan Pengendalian Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam Implementasi

Pendidikan Karakter.

Pengendalian adalah proses memantau dan mengevaluasi kegiatan

untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah

direncanakan dan proses mengkoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Dasar

pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan.

Pengendalian kegiatan ekstrakurikuler adalah menentukan apa yang

dicapai dalam kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam

belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan

dan pengawasansatuan pendidikan dengan mengevaluasi kinerja guru/pembina

dan jika perlu menerapkan langkah-langkah proses pemantauan, penilaian, dan

pelaporan pencapaian tujuan yang telah ditetapkanuntuk tindakan-tindakan

korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Selanjutnya sejalan dengan permasalahan penelitian, bagaimana

pengendalian kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta

didik di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, diketahui setelah diselusuri dengan

memperhatikan unsur-unsur dalam pengendalian mencakup; (a) pemantauan,

(b) penilaian, dan (c) pelaporan.

Dari unsur-unsur pengendalian tersebut, dalam penelitian ini yang

dimaksud (a) Pemantauan adalah proses rutin pengumpulan data dan

pengukuran kemajuan atas objektif program, (b) Penilaian adalah proses

sistematis meliputi pengumpulan informasi (angka atau deskripsi verbal),

analisis, dan interpretasi untuk mengambil keputusan. dan (c) pelaporan adalah

suatu bentuk penyampaian informasi yang didukung oleh data yang lengkap
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sesuai dengan fakta sehingga informasi yang diberikan dapat dipercaya serta

mudah dipahami.

Pengendalian kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter

peserta didik di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, sebagaimana dalam temuan

penelitian diketahui bahwa kepala madrasah secara berkala

memantaupelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler karena ingin memastikan

apakah  pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan yang telah

direncanakan.Kepala madrasah menjelaskan: “Kamimemantaupelaksanaan

kegiatan ekstrakurikuler agar dalam pelaksanaannya bisa efektif untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkansecara berkala atau sesuai kebutuhan”.130

Peryataan ini menunjukkan bawa pemantauan sebagai unsur dari pengendalian

dilaksanakan di madrasah ini. Pelaksanaan pemantauandilakukan secara

berkala diketahui oleh karena pimpinan mempertimbangan hal tersebut yang

paling mungkin dilakukan di madrasah ini, di antara tugas-tugas yang lainya.

Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler diketahui bahwa

secara periodik di bahas dalam forum rapat dan hasil pengkajiannya digunakan

untuk perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya. Pelaksanaan evaluasi

dan tindak lanjut kegiatan ekstrakurikuler ini relevan dengan ketentuan yang

diatur dalam Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler yang menyebutkan bahwa:

“Evaluasi kegiatanekstrakurikulerdilakukan untukmengukur
ketercapaian  tujuanpada  setiap  indikatoryangtelahditetapkan dalam
perencanaan satuan pendidikan.Satuanpendidikan
hendaknyamengevaluasisetiapindikatoryang sudah tercapai maupun yang
belum tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi, satuan pendidikan dapat melakukan
perbaikan rencana tindak lanjut untuk siklus kegiatan berikutnya”.131

130 Hasil wawancara dengan Kepala MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 28 Pebruari
2017

131 Kemendikbud, Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler, Op.cit. h.4
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Format monitoring diketahui digunakan untuk mendukung pelaksanaan

pemantauan dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler

dalam pembentukan karakter peserta didik di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang.

Dalam format monitoring sebagaimana tertuang dalam tabel 4.24 dalam

temuan penelitian, antara lain memuat, Identitas mencakup; Nama Satuan

Pendidikan, Tanggal Penilaian, Bentuk Ekstrakurikuler, Guru/Pembina, Materi

Kegiatan, dan Aspek Yang Diamati. Selengkapnya dapat didiskripsikan

sebagai berikut:

MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

Satuan Pendidikan :
Tanggal Penilaian :
Ekstrakurikuler :
Guru/Pembina :
Materi Kegiatan :
A. Aspek Yang Diamati

1. Persiapan
a. Tempat
b. Alat dan perlengkapan

2. Pendahuluan
a. Pembukaan (salam, do’a)
b. Pengecekan kehadiran
c. Penyampaian tujuan materi dan motivasi
d. Reflreksi materi yang telah disampaikan

3. Kegiatan Inti
a. Materi relevan dengan yang di programkan
b. Menunjukkan sikap dan tindakan keteladanan
c. Memastikan semua peserta terlayani dengan baik
d. Mengkondisikan suasana aman, menyenangkan
e. Menggunakan dan menyimpan alat dengan baik
f. Melakukan penilaian proses & tindakan spontan

4. Penutup
a. Membuat catatan kegiatan/jurnal
b. Menyampaikan kesan dan pesan kegiatan
c. Berdo’a dan bersalaman

B. Kreteria Penilaian
1. A : 4 = Amat Baik  (82 -100)
2. B : 3 = Baik             (63 - 81)
3. C : 2 = Cukup          (44 - 62)
4. K : 1 = Kurang         (25 - 43)

C. Cataran…………………………………………………………..…..
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……………………………………………………………………….
D. Cara penskoran : Nilai Perolehan dibagi Skor Tertinggi = Nilai.

Beberapa aspek dalam format monitoring tersebut dapat diuaraikan

sebagai berikut; (1) Persiapan, mencakup; (a) Tempat, untuk memastikan

bahwa tempat kegiatan dalam kondisi baik, sesuai dengan ketentuan dan

pruntukannya, (b) Alat dan Perlengkapan, untuk memastikan kegiatan

didukung oleh peralatan dan perlengkapan yang sesuai, memadai, kondisi siap

pakai sehingga kegiatan tidak terhambat. (2) Pendahuluan, mencakup; (a)

Pembukaan/salam, do’a, untuk memastikan kegiatan dilaksanakan secara

teratur sesuai ketentuan dan secara rutin membiasakan tindakan yang baik, (b)

Pengecekan kehadiran, untuk memastikan tertib administrasi dan menegkkan

disiplin, (c) Penyampaian tujuan materi dan motivasi, untuk memastikan

guru/pembina mendorong semangat sehingga kegiatan dilaksanakan dengan

antusias yang tinggi, dimengerti manfaatnya oleh peserta didik, (d) Reflreksi

materi yang telah disampaikan, untuk memastikan guru/pembina mengajak

peserta didiknya memahami, menghayati, menerapkan dalam kehidupan

sehari-hari, dan memiliki kesiapan menerima materi, (3) Kegiatan Inti,

mencakup; (a) Materi relevan dengan yang di programkan, untuk memastikan

materi seuai dengan yang direncanakan dengan target tertentu, (b)

Menunjukkan sikap dan tindakan keteladanan, untuk memastikan

guru/pembina bertindak sebagai panutan yang dapat dicontoh oleh peserta

didiknya, (c) Semua peserta terlayani dengan baik, untuk memastikan tidak ada

peserta didik yang tidak terlayani dengan baik, (d) Mengkondisikan suasana

aman, menyenangkan, untuk memastikan penciptaan situasi dan kondisi yang

kondusip, (e) Menggunakan dan menyimpan alat dengan baik, untuk
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memastikan guru/pembina dan peserta didik memiliki sikap bertanggungjawab,

(f) Melakukan penilaian proses dan tindakan spontan, untuk memastikan

guru/pembina memiliki data perkembangan, kemajuan, dan tindakan yang tepat

terhadap peserta didiknya. (4) Penutup, mencakup; (a) Membuat catatan

kegiatan/jurnal, untuk memastikan guru/pembina memahami perkembangan,

kemajuan peserta didiknya, tertib administrasi, memiliki bahan penilaian dan

bahan laporan yang objektif, (b) Menyampaikan kesan dan pesan kegiatan,

untuk memastikan guru/pembina memahami apa yang diketahui, dirasakan,

yang diharapkan, maupun apa yang masih dikeluhkan oleh peserta didiknya,

(c) Berdo’a dan bersalaman, untuk memastikan kegiatan dilaksanakan dalam

suasana hikmat, bersahabat, dan harmonis dengan tindakan yang terbaik.

Pelaksanaan monitoring terhadap 10 kegiatan ekstrakurikuler dalam

pembentukan karakter peserta didik di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang oleh

Kepala Madrasah dengan dibantu oleh Waka Kesiswaan diperoleh hasil yang

rekapitulasinya sebagaimana tertuang dalam tabel 4.25 pada temuan penelitian,

selanjutnya dapat disajikan dalam gambar  berikut ini.

Gambar 4.3 :  Hasil Monitoring Pelaksanaaan Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam

Pembentukan Karakter Peserta Didik Di MTs. Al-Ikhlas

Tanjung Bintang Tahun Pelajaran 2016/2017132

132 Dokumen kegiatan ekstrakurikuler MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 1 Maret 2017
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Sesuai data dalam gambar 4.2 di atas, nilai hasil monitoring diketahui

bahwa; (a) Pendidikan Kepramukaan, Nilai : 81(Baik), (b)Baca Tulis Al-

Qur’an /BTQ, Nilai : 88(Amat Baik), (c) Muhadharah /ROHIS Nilai : 85

(Amat Baik), (d) Minat Komputer, Nilai : 78(Baik), (e) Hastakarya, Nilai :  86

(Amat Baik), (f) Drum band, Nilai : 90(Amat Baik), (g)Futsal,Nilai :78 (Baik),

(h) Voli Bal,

Nilai :  80 (Baik), (i) Karate, Nilai : 79 (Baik), (j) Taekwondo, Nilai : 79

(Baik).

Berdasarkan hasil monitoring dapat diketahui tingkat capaian kinerja

para guru/pembina dalam pelaksanaan pada setiap kegiatan eksatrakurikuler,

selain itu dapat diketahui juga baik faktor pendukung maupun faktor

penghambat dalam pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya diketahui bahwa hasil

pemantauan dan evaluasi digunakan untuk bahan perbaikan dalam pelaksanaan

kegiatan berikutnya.

Kegiatan ekstrakurikuler yang dinilai kurang efektif oleh pimpinan

diselusuri faktor-faktor penyebabnya agar bisa diatasi masalahnyasecara tepat

dan tuntas.Waka Kesiswaan menyatakan bahwa:“Biasanya pimpinan
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menelusuri sebab-sebab mengapa kegiatan ekstrakurikuler pelaksanaannya

kurang efektif, dan juga mengatasi hambatan agar bisa terlaksana seperti yang

diharapkan”.133Tindakan pimpinan dalam membantu menyelesaikan masalah

dalam uaraian tersebut memiliki relevansi dengan langkah-langkah

penyelesaian masalah yang diungkapkan oleh Husaini Usman, yaitu terdiri

dari:

“(1) menentukan persoalan, (2) menemukan sebab-sebab dari
persolanan, (3) mempelajari faktor-faktor apakah yang paling berpengaruh, (4)
mempertimbangkan langkah yang tepat, (5) menerapkan langkah yang tepat,
(6) mengecek hasilnya, (7) mencegah timbulnya persoalan yang sama, (8)
persoalan-persoalan yang lain tidak terpecahkan”.134

Kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta didik

yang menunjukkan hasil baik, tidak terlepas dari upaya pimpinan untuk

mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.Langkah

antisipasi yang dilakukan yaitu dengan menelaah semua program kegiatan

yang disusun secara bersama agar memenuhi kreteria yaitu rasional dan

realisitis. Selanjtnya dijelaskan oleh Waka Kesiswaan bahwa; “Kebijakan yang

diambil dan dilakukan oleh pimpinan antara lain; menekankan tertib

administrasi, dan membangun kerjasama saling percaya”.135 Langkah-

langkahpimpinan tersebut dinilai cukup efektif. Dengan tertib administrasi

setiap saat pimpinan tidak kesulitan melakukan kontol karena dokumen yang

terkait selalu tersedia. Dan dengan administrasi yang lengkap akan sangat

membantu guru/pembina dalam mengumpulkan bahan untuk membuat laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Adapun dengan hubungan saling

133 Hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 1
Maret 2017

134 Husaini Usman, Op.cit., h. 462
135 Hasil wawancara dengan Waka Kurikulum MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 1

Maret 2017
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percaya dimaksudkan bahwa setiap guru/pembina akan bertanggungjawab

terhadap mutu atas tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Hal ini relevan

dengan semboyan mutu adalah urusan setiap orang (Quality is everyone’s

bussines). Sebagaimana menurut Husaini Usman, bahwa: “Mutu adalah setiap

orang bertanggungjawab terhadap mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi,

wewenang, dan tanggungjawabnya”.136

Peran guru/pembina kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan

karakter selama ini dinilai cukup baik, hal ini deketahui sebagaimana

dijelaskan oleh Waka Kesiswaan melalui pelaksanaan  tindakan rutin,

keteladanan,  spontan, dan  pengkondisian, yaitu; (1) Penanaman nilai-nilai

karakter melalui kegiatan rutin, misalnya; mengawali kegiatan dengan berdo’a,

mengucap/menjawab salam, ketepatan waktu memulai kegiatan, peserta didik

diarahkan untuk aktif, diketahui masih kadang-kadang dilakukan oleh

guru/pembina kegiatan ekstrakurikuler.(2) Penanaman nilai-nilai karakter

melalui keteladanan, misalnya; bersikap santun, berakhlak mulia, figur yang

bisa di contoh, dan sebagainya diketahui selalu dilakukan oleh guru/pembina

kegiatan ekstrakurikuler. (3) Adapun penanaman nilai-nilai karakter melalui

tindakan spontan, misalnya; memberikan apresiasi terhadap peserta yang

bersikap sangat baik, memberi teguran/peringatan terhadap peserta yang

bersikap kurang baik, juga selalu dilakukan oleh guru/pembina kegiatan

ekstrakurikuler. (4) Sedangkan penanaman nilai-nilai karakter psada peserta

didik melalui pengkondisian, misalnya; menyiapkan peralatan, menjaga

kekompakkan, menciptakan suasana yang menyenangkan, peduli terhadap

semua peserta didik, dan sebagainya selalu dilakukan oleh para guru/pembina

136 Husaini Usman, Op.cit., h. 544
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kegiatan ekstrakurikuler.137 Tindakan rutin oleh para guru/pembina maupun

oleh para peserta didik yang belum dapat selalu dilakukan dalam kegiatan

ekstrakurikuler lebih disebabkan karena harus menyesuaikan khususnya

masalah waktu dengan situasi dan kondisi di lapangan pada setiap kali kegiatan

dilaksanakan.

Evaluasi terhadap kinerja para guru/pembina oleh pimpinan diketahui

mencakup; bagaimana guru/pembina melaksanakan kegiatan yang telah

diprogramkan, dan bagaimana melakukan penilaiannya.Sebagaimna dalam

temuan penelitian Waka Kurikulum menjelaskan; “Guru/pembina diharapkan

melakukan penilaian proses  pada saat kegiatan ekstrakurikuler sedang

berlangsung, dalam praktiknya sering dilakukan, meskipun dokumen proses

penilaiannya ada yang masih kurang lengkap”.138Berkenaan dengan penilaian

tersebut, yang dimaksud dengan; (1) penilaian proses dimaksudkan untuk

mengetahui perkembangan sikap dan prilaku, sedangkan (2) penilaian hasil

dimaksudkan untuk mengatahui kemajuan dalam ketrampilan peserta didik dari

ekstrakurikuler yang diikuti.

Penilaian proses yang paling sering dilakukan oleh guru/pembina

menggunakan Jurnal Penilaian sikap. Para guru/pembina. mencatat hasil

pengamatan (observasi) terhadap sikap dan prilaku peserta didik binaannya

kedalam jurnal tersebut. Dalam format Jurnal Penilaian Sikap antara lain

memuat, Judul Format, Identitas mencakup; Nama Satuan Pendidikan, Tahun

Pelajaran, Bentuk Ekstrakurikuler, dan Guru/Pembina, serta kolom isian data.

137 Hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 1
Maret 2017

138 Hasil wawancara dengan Waka Kurikulum MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 1
Maret 2017
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Contoh Jurnal Penilaian Sikap selengkapnya disajikan dalam tabel 4.34

berikut.

Tabel 4.34 : Contoh Penggunaan Jurnal Penilaian Sikap  Dalam Kegiatan

Ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhas Tanjung Bintang Tahun

Pelajaran 2016/2017.139

JURNAL PENILAIAN SIKAP

Satuan Pendidikan : ………………………………………….
Tahun Pelajaran : ………………………………………….
Ekstrakurikular : ………………………………………….
Guru/Pembina : ………………………………………….

No Waktu Nama Kejadian/Perilaku
Butir
Sikap +/- Tindak Lanjut

1 5/3/17 G. Rozak Mengajak semua
temannya dan
memimpin salat
asar berjamaah

Religius + Diapresiasi dan
untuk terus
dilakukan

2 11/3/17 Refaldy Datang terlambat
dan ditegur malah
marah dengan kata
kata yang kotor

Disiplin - Diberikan
pembinaan
secara khusus

Format Jurnal Penilaian Sikap di atas digunakan oleh para

guru/pembina kegiatan ekstrakurikuler untuk mencatat kejadian/prilaku peserta

didiknya yang menunjukkan prestasi lebih baik (+) maupun yang dinilai

kurang baik (-) baik pada aspek Sikap Spiritual (KI-1) ataupun Sikap Sosial

(KI-2) yang diperoleh dari pengamatan (observasi) selama proses kegiatan

berlangsung setiap kali kegiatan. Adapun peserta didik yang menunjukkan

sikap dan prilaku dalam kategori baik tidak dicatat dengan asumsi bahwa setiap

orang memiliki kecenderungan berprilaku baik.

Pelaksanaan penilaian sikap dan prilaku dimaknai sebagai penilaian

karakter peserta didik, artinya jika hasil penilaian sikapnya baik berarti peserta

didik tersebut berkarakter baik, begitu juga yang sebaliknya. Ketentuan teknik

139 Dokumen Kegiatan Ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 1 Maret
2017
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penilaian sikap tersebut mengacu pada Panduan Penilaian untuk Sekolah

Menengah Pertama Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa :

“Perilaku siswa yang dicatat di dalam jurnal pada dasarnya adalah
perilaku yang sangat baik dan/atau kurang baik yang berkaitan dengan
indikator dari sikap spiritual dan sikap sosial. Setiap catatan memuat deskripsi
perilaku yang dilengkapi dengan waktu dan tempat teramatinya perilaku
tersebut. Catatan tersebut disusun berdasarkan waktu kejadian.”140

Kendala yang dihadapi dalam melakukan penilaian proses pada saat

kegiatan sedang berlangsung oleh para guru/pembina adalah ketika harus

membuat catan secara lengkap terhadap semua kejadian prilaku peserta

didik.Dalam hal ini Waka Kesiswaan mengungkapkan bahwa: “Belum

seluruhnya kejadian prilaku peserta didik yang seharusnya ditulis dalam jurnal

bisa tercatat, tetapi tindakan spontan yang dianggap perlu tetap dilakukan,

misalnya memberikan apresiasi pada peserta didik yang menunjukkan

kemajuan hasil yang sangat baik, dan memberikan peringatkan, teguran, dan

ada kalanya diberikan sangsi bagi yang tidak disiplin”141Ungkapan Waka

Kesiswaan tersebut dapat diartikan bahwa meskipun dalam pengadministrasian

ada yang kurang, tetapi pada prinsibnya pembentukan karakter peserta didik

dilaksanakan dalam kegiatan ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung

Bintang.

Tindakan spontan sebagaimana disebutkan di atas, pada dasarnya

untukmembentuk karakter peserta didik, apabila bersikap positif (+), maka

tindakan pemberian penghargaan secara moral dengan memberikan

reward/apresiasi berupa pujian, penghargaan atau hadiah dimaksudkan agar

peserta didik tersebut dapat termotivasi untuk melakukan kebaikan, sehingga

140 Kemendikbud, Panduan Penilaian untuk Sekolah Menengah Pertama ,Tahun 2015
h.17

141 Hasil wawancara dengan waka kesiswaan MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 1 Maret
2017
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perbuatan kebaikan tersebut terus dapat dilakukan, dan akhirnya peserta didik

tersebut akan terbiasa melakukan perbuatan baik. Dan sebaliknya apabila

peserta didik bersikap negatif (-) guru/pembina kegiatan ekstrakurikuler

melakukan tindakan dengan memberikan punished sebagai bentuk hukuman

seperti; teguran, peringatan atau berupa sangsi agar sikap dan prilaku negatif

tersebuat tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Dan agar peserta didik

menyadari bahwa prilaku negatif tersebut tidak diharapkan dan mau

menghindarinya, karena jika terus dilakukan maka akan merugikan dirinya

sendiri dan boleh jadi akan mendapat perlakuan yang tidak menyenagkan.

Peserta didik yang mengalami masalah dengan prilakunya, maka

ditindak lanjuti dengan proses konseling, baik secara keompok maupun secara

individual. Proses konseling tersebut dimaksudkan untuk merubah sikap dan

prilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan. Pendekatan

konseling yang paling sering digunakan di sini adalah teknik konseling

beharior karena dinilai paling relevan untuk mengentaskan masalah prilaku.

Penilaian pada aspek ketrampilan (KI-4) yang hasilnya digunakan

sebagai pendukung penilaian sikap, sesuai dengan materi kegiatan atau materi

latihan, maupun sesuai dengan bidang kegiatan ekstrakurikuler masing-masing

yang memiliki karakteristik tidak selalu sama ekstrakurikuler yang satu dengan

yang lainya terdapat beberapa model instrument yang dapat digunakan. Dalam

penelitian ini, pada format Penilaian Ketrampilan sesuai yang dicontohkan

antara lain memuat, Identitas mencakup; Nama Satuan Pendidikan, Tahun

Pelajaran, Bentuk Ekstrakurikuler, dan Nama Peserta, serta kolom isian data.

Selengkapnya disajikan dalam tabel 4.35. berikut ini.
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Tabel 4.35 : Contoh Penggunaan Format Penilaian Ketrampilan  Dalam

Kegiatan Ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhas Tanjung Bintang

Tahun Pelajaran 2016/2017.142

INSTRUMEN PENILAIAN EKSTRAKURIKULER MUDHAHARAH

Satuan Pendidikan : MTs……….…………………………….
Tahun Pelajaran : 2016/2017...…………………………….
Ekstrakurikuler : Muhadharah (Rohis)
Nama Peserta/Kelas : Adi Ristiady…………………………….

No ASPEK PENILAIAN
Kriteria

SkorSangat Baik Baik Cukup Kurang

1. Ekspresi v 3
2. Substansi/isi pidato v 3
3. Intonasi v 4
4. Ayat/haditsyang relevan v 3
5. FasohahBacaanayat/hadits v 3
6. Kelancaran v 2

JumlahSkor
:

18
Keterangan Nilai

Sangat Baik  =4
Baik              = 3
Cukup           = 2
Kurang          = 1

=75./ Baik

Sesuai dengan format di atas atau format yang berbeda para

guru/pembina kegiatan ekstrakurikuler megunakannya untuk melakukan

penilaian ketrampilan guna mengetahui kemajuan peserta didik dalam

penguasaan ketrampilan tertentu yang diprogramkan oleh masing-masing

bentuk kegiatan ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang.

Selanjutnya hasil penilaian sikap dan ketrampilan diakumulasikan sepanjang 1

semester untuk memperoleh Nilai Akhir (NA). Berikutnya diketahui bahwa

hasil penilaian yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler yang dilaksanakan di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang secara

umum menunjukkan data sebagaimana yang tertuang dalam tabel 4.28 pada

142 Dokumen Kegiatan Ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 1 Maret
2017
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temuan penelitian. Adapun Nilai Akhir dari keseluruhan palaksanaan dari tiap-

tiap kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta didik di

MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang dapat disajikan dalam gambar 4.4 berikut ini.

Gambar 4.4 :  Nilai Akhir Pelaksanaaan Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam

Pembentukan Karakter Peserta Didik Di MTs. Al-Ikhlas

Tanjung Bintang Tahun Pelajaran 2016/2017143

Sesuai dengan data dalam gambar 4.3 di atas, Nilai Akhir (NA) peserta

didik  dalam kategori A (Memuaskan) dan B (Memadai) diketahui bahwa;

Pendidikan Kepramukaan (177: A)/(173: B), TBQ (36:A)/(17: B),

Muhadharah/Rohis (51:A)/(40: B), Minat Komputer (149:A) /(151: B),

Hastakarya (41:A)/(26:B), Drum band (51:A)/(29:B), Futsal (78:A)/(80:B),

Volly (14:A)/(14:B), Karate (17:A)/(18:B), Taekwondo (14:A)/(14:B)

Uraian tersebut di atas merupakan gambaran secara keseluruhan hasil

nilai yang diperoleh peserta didik pada tiap-tiap kegiatan ekstrakurikuler, baik

ekstrakurikuler yang wajib maupun ekstrakurikuler pilihan.  Hasil nilai tersebut

juga dapat dimaknai sebagai pencapaian pembentukan karakter peserta didik

143 Dokumen kegiatan ekstrakurikuler MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 1 Maret 2017
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melalui kegiatan ekstrakurikuler, karena nilai Akhir tersebut merupakan

akumulasi dari nilai Sikap Spiritual (Kompetensi Inti-1), nilai Sikap Sosial

(Kompetensi Inti-2), dan nilai Ketrampilan (Kompetensi Inti-4) dalam

Kurikulum 2013. Pelaksanaan penilaian proses dimaksudkan untuk mengetahui

perkembangan sikap dan prilaku peserta didik atau pencapaian indikator nilai-

nilai karakter yang diterapkan. Sedangkan penilaian hasil untuk mengatahui

pencapaian kompetensi peserta didik pada kegiatan ekstrakurikuler yang

diikuti. Kedua jenis penilaian ini dilaksanakan sebagaiman diatur dalam

Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler yang menyebutkan bahwa:

“Kinerja peserta didik dalamkegiatan ekstrakurikulerperlu
mendapatpenilaiandandideskripsikandalamraport. Kriteria keberhasilannya
meliputi  proses   dan   pencapaian   kompetensi peserta didik dalamkegiatan
ekstrakurikuleryang dipilihnya. Penilaian dilakukan secara kualitatif.
Pesertadidikwajibmemperolehnilaiminimalbaik, pada Pendidikan
Kepramukaan pada setiapsemesternya. Nilai yang diperoleh pada Pendidikan
Kepramukaan berpengaruh terhadap kenaikankelaspesertadidik.Bagi
pesertadidikyang belum mencapai nilai minimal perlu mendapat bimbingan
terus menerus untuk mencapainya”.144

Sejalan dengan ketentuan dalam uraian di atas, maka pada dasaryna

Nilai Akhir (NA) yang diperoleh peserta didik sebagaimana yang telah

dikemukaan di atas merupakan hasil pengukuran yang selanjutnya dilakukan

pengolahan dengan teknik tertentu, sehingga peserta didik yang pada awalnya

belum mencapai minimal nilai baik ditindaklanjuti dengan layanan bimbingan

khusus atau kegiatan remedial sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Selanjutnya diketahui bahwa hasil penilaian partisipasi aktif yang

diperoleh peserta didik sepanjang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dalam

pembentukan karakter peserta didik berdasarkan partisipasi aktifnya dalam

kegiatan dan kehadiranya, secara global sebagaimana tertuang dalam tabel

144Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pedoman Kegiatan
Ekstrakurikuler,Op.cit.
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4.29pada temuan penelitian. Rekapitulasi hasil penilaian tersebut dapat

disajikan dalam gambar 4.5 berikut ini.

Gambar 4.5 : Nilai Partisipasi Aktif Peserta Didik Pada Kegiatan

Ekstrakurikuler Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik Di

MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang Tahun Pelajaran 2016/2017.145

Dari data dalam gambar 4.4 tersebut di atas diketahui secara global

bahwa partisipasi aktif peserta didik pada kegiatan ekstrakurikuler dalam

pembentukan karakter peserta didik di MTs. Al-Ikhlas Tanjung

Bintang.Termasuk dalam kategori; sangat aktif sebanyak 20%, aktif sebanyak

33%, cukup aktif 38%, kurang aktif 9%.

Dari data penilaian partisipasi aktif tersebut selanjutnya dikelompokkan

menjadi dua kategori penilaian, yaitu: (Sangat Aktif) dan (Aktif) kedalam

kategori memuaskan (dengan huruf mutu A : 53%), sedangkan (Cukup Aktif)

dan (Kurang Aktif) kedalam kategori memadai (dengan huruf mutu B :

145 Dokumen kegiatan ekstrakurikuler MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 1 Maret 2017
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47%).146Pengkategorian ini mengacu pada Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler

yang menyebutkan bahwa;

“Pesertadidikwajibmemperolehnilaiminimal“baik” pada Pendidikan
Kepramukaan pada setiapsemesternya. Nilai yang diperoleh pada Pendidikan
Kepramukaan berpengaruh terhadap kenaikankelaspesertadidik.Bagi
pesertadidikyang belum mencapai nilai minimal perlu mendapat bimbingan
terus menerus untuk mencapainya”.147

Model format laporan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam

pembentukan karakter peserta didik di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang

diketahui sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.36: Contoh format Laporan Pelaksanaan pelaksanaan kegiatan

ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta didik di

MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang Tahun Pelajaran 2016/2017148

No
Hari dan
Tanggal

Jml.
Jam

Uraian Kegiatan Pelaksana
Penilaian Catatan

Tindak lanjutProses Hasil

1
Jum’at
3/3/2017

2
Kegiatan minggu
ke-1 sebelumnya

2 Jum’at,
10/2/2017

2 a. Upacara
pembukaan

b. Pasang dan
bongkar tenda

c. Upacara
penutupan

Pembina
dan tim

Setiap peserta
secara aktif
menunjukkan
bekerjasama
yang baik

Setiap peserta
pada semua
regu trampil
memasang,
membongkar
tendanya

Perlu latihan
cepataan,
kerapihan,
kebersihan
lingkungan

3 Dst.

Sesuai dengan format dalam tabel 4.36 di atas guru/prmbina mengsikan

data mencakup; kolom nomor merupakan urutan setiap kali kegiatan yang

dilaksanakan, kolom hari dan tanggal untuk mencantumkan waktu pelaksanaan,

kolom jumlah jam untuk mencantumkan lama waktu yang digunakan untuk

setiap kali kegiatan, kolom uraian kegiatan merupakan diskripsi kegiatan sesuai

yang diprogramkan atau kegiatan pengembangannya, kolom pelaksana untuk

146 Dokumen penilaian kegiatan ekstrakurikuler MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 1
Maret 2017

147 Kemendikbud, Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler, Op.cit.h.4
148 Dokumen Lapelprog Kegiatan Ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang,

1 Maret 2017
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mencantumkan pihak-pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, kolom

penilaian proses merupakan diskripsi hasil pengamatan proses kegiatan, dan

kolom penilaian hasil merupakan diskripsi hasil akhir yang diperoleh setiap kali

pelaksanaan kegiatan dan atau catatan tindak lanjut yang masih diperlukan.

Laporan Pelaksanaan Program disertai dengan daftar keikutsertaan

peserta didik dalam setiap kalikegiatan sebagaimana contoh format berikut ini.

Tabel 4.37 :  Contoh format Keikutsertaan Peserta Didik Dalam Pelaksanaan

Kegiatan Ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang

Tahun Pelajaran 2016/2017149

No Nama Peserta
Materi Kegiatan

Jumlah %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Amran v v v v v v v v v v v v v v v 15 83
2

Dst.

Format tingkat partisipasi peserta kegiatan sebagaimana tabet 4.37 di

atas digunakan sebagai pendukung penilaian proses untuk mengetahui peserta

didik tertentu yang belum menyelesaian program kegiatan tertentu untuk

selanjutnya diberikan tugas tertentu yang relevan baik secara individu atau

secara kelompok sehingga semua materi kegiatan dapat dituntaskan. Berikutnya

dalam laporan pelaksanaan program disertai nilai perolehan peserta didik

sebagaimana dicontohkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.38 :  Contoh format Penilaian Peserta Didik Dalam Pelaksanaan

Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam Pembentukan Karakter Peserta

Didik di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang Tahun Pelajaran

2016/2017150

No Nama Peserta Nilai Akhir Kualifikasi Keteragan
1 Afan Afrizal A Memuaskan Tuntas
2

149 Dokumen Lapelprog Kegiatan Ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang,
1 Maret 2017

150 Dokumen Lapelprog Kegiatan Ekstrakurikuler di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang,
1 Maret 2017
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Dst.
Perolehan nilai akhir sebagaimana contoh yang tercantum dalam tabel

4.38 di atas selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk dicantumkan dalam

rapor peserta didik.

Adapun laporan pertanggungjawaban keuangan disampaikan dengan
uraian secara terperinci penggunaan dana kegiatan disertai dengan alat bukti
pembayaran yang syah sesuai ketentuan. Laporan lengkap merupakan betuk
pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan yang harus disampaikan kepada
pemangku kepentingan.

Realisasi kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta

didik di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang selanjutnya dapat jelaskan dalam

uraian berikut; (1) Dalam Kegiatan Rutin diketahui bahwa; mayoritas peserta

kegiatan ekstrakurikuler selalu menjalankan nilai-nilai karakter melalui

kegiatan rutin, misalnya; mengawali dengan berdo’a, memberi dan menjawab

salam, disiplin waktu, aktif dalam kegiatan, dan sebagainya  merupakan hal

yang telah dapat diwujudkan dan ditaati bersama sehingga menjadi kebiasaan.

Kegiatan ini akan efektif membentuk karakter peserta didik secara

berkelanjutan dengan pembiasaan yang sudah mereka lakukan secara rutin

tersebut.(2) Dalam Keteladanan, diketahui bahwa; peserta kegiatan

ekstrakurikuler kadang-kadang mampu melakukannya dengan baik nilai-nilai

karakter melalui kegiatan keteladanan, misalnya; bersikap santun, berakhlak

mulia, prilaku yang bisa di contoh, dan sebagainya. Sebagian peserta didik

belum mampu melakukannya dengan baik. Apa yang sudah di contohkan oleh

guru/pembina sebenarnya peserta didik tinggal mengikuti dan membiasakan

diri yang baik. (3) Dalam Tindakan Spontan, misalnya; berterima kasih bila

dibantu, minta maaf jika bersalah, membantu terhadap orang yang

membutuhkan bantuannya, dan sebagainya, peserta didik kadang-kadang
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mampu melakukannya dengan baik. Tendakan ini pada dasarnya  bagi peserta

didik untuk melakukan koreksi pada diri sendiri (introspeksi) sehingga tidak

akan melakukan tindakan yang tidak baik. (4) Begitu halnya dengan

kemampuan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan kodisi, mentaati

aturan, merawat peralatan, mayoritas peserta didik dapat melakukannya dengan

baik. Sehingga terwujud misalnya, lingkungan madrasah yang selalu bersih,

terlihat rapi dan alat belajar ditempatkan teratur, serta suasana kehidupan

maadrasah yang harmonis dan menyenangkan.

Dampak dari pelaksanaan pendidikan karakter melalui kegiatan rutin

dan kegiatan pengkondisianbagi peserta didikpositif, sesuai yang diharapkan,

dimana peserta didik selalu menjalankan nilai-nilai yang relevan dengan baik.

Adapun kegiatan keteladanan dan kegiatan spontan meskipun sudah dilakukan

dengan baik oleh guru/pembina, hasilnya belum tercapai secara optimal,

dimana peserta didik kadang-kadang saja menjalankan nilai-nilai yang relevan

dengan baik.

Sikap peserta didik terhadap pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam

pembentukan karakter peserta didik di MTs. Al-Ikhas Tanjung Bintang

memberikan berbagai tanggapan yang beragam. Beberapa pengakuan peserta

didik dapat dirangkum sebagaimana yang tertuang dalam tabel 4.30 pada

temuan penelitian. Tanggapan peserta didik terhadap berbagai bentuk kegiatan

yang mereka ikuti antara lain; (1) tanggapan peserta didik terhadap Pendidikan

Kepramukaan, Novitasari mengatakan bahwa:”Saya senang kegiatan Pramuka

banyak yang bisa dipelajari menjadi generasi yang baik”151, dapat diartikan

bahwa peserta didik tesebut bersikap positif terhadap Pendidikan Kepramukaan

151Hasil wawancara dengan peserta didik di MTS. Al-Ikhlas Tanjung Bintang.



189

dan memiliki sikap rasa ingin tahu. (2) tanggapan peserta didik terhadap

pembinaan Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ), Nur Aini mengatakan bahwa; “Saya

pilih BTQ karena suka belajar agama, bisa tambah lancar membaca dan

mempelajari Al-Qur’an.”152, dapat diartikan bahwa peserta didik ini memiliki

minat untuk mempelajari lebih mendalam tentang Agama, dan memiliki sikap

religus dan rasa ingin tahu tentang Al-Qur’an. (3) tanggapan peserta didik

terhadap pembinaan Mudhaharah, Salman Al-Farizi mengatakan: “Saya aktif

dalam kegiatan ROHIS karena bisa belajar ceramah, pingin jadi orang baik”153,

Kesimpulan dari beberapa pendapat peserta didik yang dikemukakan di atas

adalah pada dasarkan kegiatan ekstrakurikuler dengan muatan nilai-nilai

pembentuk karakter disikapinya secara positif oleh peserta didik dan merupakan

kebutuhan untuk dapat dilaksanakan guna mendukung perkembangan moral

para peserta didik. Meskipun tidak tertutup kemungkinan sejumlah peserta didik

yang belum memiliki pandangan positif terhadap kegiatan ekstrakurikuler

tersebut.

Hasil pengamatan terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran

guru/pembina dalam kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter

peserta didik di MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang secara umum sudah tepat dan

sesuai dengan beberapa ketentuan yang berlaku. Hal ini diketahui sebagaimana

dijelaskan oleh Waka Kesiswaan yang bertindak sebagai koordinator pelaksana

kegiatan ekstrakurikuler, antara lain;

“Guru/pembina (1) memberikan penilaian secara kualitatif, (2) kreteria
penilaian adalah keaktifan peserta didik dalam proses kagiatan dan pencapaian
kompetensi kegiatan (3) memberikan penilaian sikap dan tercatat terhadap
peserta kegiatan, kadang-kadang dilakukan, (4) memberikan kesimpulan dari
hasil penilaian sikap peserta kegiatan, terpadu dengan penilaian hasil,(5) selalu

152Ibid.
153Ibid.
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membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dalam
kegiatan,”154

Penjelasan dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran guru/pembina

tersebut di atas antara lain sebagai berikut; (1) Penilaian secara kualitatif

didasarkan pada ketentuan dalam Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler yang

menyebutkan bahwa: “Kinerja peserta didik dalamkegiatan

ekstrakurikulerperlu mendapatpenilaiandandideskripsikandalamraport. Kriteria

keberhasilannya  meliputi  proses dan pencapaian   kompetensi peserta didik

dalamkegiatan ekstrakurikuleryang dipilihnya. Penilaian dilakukan secara

kualitatif”.155 Begitu juga halnya dalam penilaian karakter, yaitu: “Dari hasil

pengamatan, catatan anekdotal, tugas, laporan, dan sebagainya, guru/pembina

dapat memberikan kesimpulan atau pertimbangan tentang pencapaian suatu

indikator atau bahkan suatu nilai. Kesimpulan atau pertimbangan itu dapat

dinyatakan dalam pernyataan kualitatif”.156(2) Kreteria penilaian adalah

keaktifan peserta didik dalam proses kagiatan, yang dapat dilihat dari tingkat

kehadiran, partisipasi aktif, dan kesungguhan dalam mengikuti kegiatan, serta

pencapaian kompetensi materi kegiatan. Hal ini didasarkan pada ketentuan

dalam Pedoman Kegiatan Ekstrakrikuler yang menyebutkan bahwa: “Kriteria

keberhasilannyameliputiproses dan   pencapaian   kompetensi peserta didik

dalamKegiatan Ekstrakurikuleryang dipilihnya.”157 (3) Memberikan penilaian

sikap yang dicatat dalam jurnal terhadap peserta kegiatan kadang-kadang

dilakukan. Yang dimaksudkan adalah karena seharusnya semua kejadian

prilaku peserta didik sesuai ketentuan perlu dibuat catatan secara lengkap,

154 Hasil wawancara dengan waka kesiswaan MTs. Al-Ikhlas Tanjung Bintang, 3 Maret
2017

155Kemendikbud, Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler, Op.cit., h.5
156Kemendiknas, Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter, Op.cit, h. 24
157Kemendikbud, Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler, Op.cit., h.5
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dalam hal ini belum sepenuhnya dilakukan. Hambatan yang dihadapi oleh para

guru/pembina dalam proses pencatatan disebabkan antara lain; mayoritas

kegiatan berlangsung di lapangan terbuka, jumlah peserta dalam kelompok

besar, dan kendala lainya. (4) Memberikan kesimpulan dari hasil penilaian

sikap peserta kegiatan, terpadu dengan penilaian hasil selalu dilakukan berupa

Nilai Akhir (NA) dan diskripsinya, karena hal tersebut merupakan data yang

yang harus dilaporkan pada setiap akhir kegiatan atau akhir semester. (5)Selalu

membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dalam

kegiatan, berupa laporan berkala (bulanan) dan laporan akhir semester.

Laporan bulanan yang dimaksudkan adalah catatan perkembangan atau

kemajuan termasuk kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan

ekstrakurikuler, biasanya disampaikan dalam rapat koordinasi yang

dilaksanakan sekali dalam 1 bulan. Adapun laporan akhir adalah laporan

lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban pada pemangku kepentingan.

Kesimpulan oleh Pimpinan tentang Pelaksanaan Kegiatan

Ektrakurikuler Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di MTs. Al-Ikhlas

Tanjung Bintang, diketahui bahwa Pimpinan Madrasah membuat kesimpulan,

yaitu “Baik”.  Untuk mencapai tujuan pembentukan karakter yang lebih baik

lagi melalui kegiatan ekstrakurikuler, para pengelola madrasah mengajukan

opsi; “Masih perlu peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait agar

dapat memberikan dukungan secara optimal.”

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa;

Pengendalian kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta

didik di Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Tanjung Bintang Tahun Pelajaran

2016/2017 dilaksanakan melalui; pemantauan, penilaian, dan pelaporan.
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Dalam proses pengendalian menunjukkan bahwa: (a) Hasil monitoring

menunjukkan bahwa; Baca Tulis Al-Qur’an/BTQ, Muhadharah/ ROHIS,

Hastakarya, dan Drum band (Amat Baik), sedangkan Kepramukaan, Minat

Komputer, Futsal, Voli Bal, Karate, Taekwondo (Baik). (b) Peran

guru/pembina dalam pembentukan karakter peserta didik melalui tindakan

keteladanan, tindakan spontan, dan pengkondisian  selalu dilakukan, sedangkan

kegiatan rutin kadang-kadang dilakukan. (c) Prilaku peserta didik sesuai nilai-

nilai karakter melalui kegiatan rutin, kegiatan spontan, dan pengkondisian

selalu dapat dilakukan, dan tindakan keteladanan kadang-kadang dapat

dilakukannya dengan baik, (d) Nilai Akhir (NA) peserta didik dalam kegiatan

ekstrakurikuler dalam kategori A (Memuaskan) sebanyak 53%, dan dalam

kategori B (Memadai) sebnyak 47%. (e) Partisipasi peserta didik dalam

kegiatan ekstrakurikuler menunjukkan bahwa; sangat aktif sebanyak 20%, aktif

sebanyak 33%, cukup aktif 38%, kurang aktif 9%. (f) Kegiatan ekstrakurikuler

dalam pembentukan karakter peserta didik terlaksana sesuai rencana yang telah

ditetapkan.


